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''Ieder kind heeft recht op een veilig onderdak en een eerlijke kans om 

zich te ontplooien. Daar staan wij voor!  

 

Samenwerken, innovatief, duurzaam en kleurrijk staan centraal bij onze 
inzet en aandacht.” 
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Doel en activiteiten 
 
Stichting Colour4kids is een Nederlandse stichting en heeft als doel kleur brengen in het 
leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden ongeacht politieke, religieuze en 
maatschappelijke achtergronden. 
 
Wij doen dit door op projectmatige basis kindertehuizen, (dag)opvangcentra en scholen 
te bouwen, op te knappen en in te richten om kinderen daarmee het zicht op een betere 
toekomst te bieden en een veilige, hygiënische (of schone) en comfortabele leefomgeving 

te creëren. 
 
Bij projecten van Colour4kids speelt ‘kleur’ een belangrijke rol. Wij geven hieraan vorm 
door de leefomgeving te voorzien van inspirerende en kleurrijke muurschilderingen en 
door het uitvoeren van leerzame, creatieve en artistieke activiteiten met de kinderen. 
 
Colour4kids is een kleine organisatie, die uitsluitend wordt gedragen door vrijwilligers die 
hun vakkennis en tijd belangeloos aanwenden om de projecten te begeleiden en uit te 
voeren. Deze inzet is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
 
Colour4kids is een slagvaardige organisatie, die zich beperkt tot kleinschalige projecten.  
Uitgangspunten waaraan een project moet voldoen zijn: transparant en efficiënt kunnen 
werken en maatwerk leveren. Duurzaamheid en innovatie staan centraal in onze 

werkwijze en activiteiten. 
 
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een bestuurlijke overgang plaatsgevonden van 
stichting Help Sosuakids naar School en zijn al haar activiteiten ondergebracht bij 
stichting Colour4kids. Hiermee is de 'stichtingsvorm' van Help Sosuakids naar School 
beëindigd.  
 

Alle activiteiten in de Dominicaanse Republiek blijven in de toekomst onder leiding van 
Sylvia Berkley op de gebruikelijke wijze en vertrouwde naam ‘Help Sosuakids naar 
School’ doorgaan.  
 
De hulp vertaalt zich in het aanschaffen van schooluniformen,  leer- en lesmaterialen 
voor kinderen van families die hiervoor het geld niet hebben. Daarnaast biedt de 
stichting financiële hulp aan de Colegio Evangelico Asher voor de aanschaf van 

lesmateriaal, betaling van lerarensalarissen en sinds 2016 voor het opzetten van een 
schoolbibliotheek. 
 
Help Sosuakids naar School blijft voor de uitvoering van haar activiteiten volledig 
afhankelijk van donaties van particulieren, scholen, kerken en maatschappelijke 
organisaties. Zonder deze financiële hulp kan geen toekomstperspectief worden geboden 

aan de kansarme kinderen. Geen kans op onderwijs betekent in de Dominicaanse 
republiek zwerven op straat en een grote kans om in aanraking te komen met 
criminaliteit, drugs en prostitutie. 
 
 
Aanleiding en missie 
 
Colour4kids is een Nederlandse stichting die in 2001 officieel is opgericht naar aanleiding 
van een reis in 1999 van Marcel Verhaag, een van de oprichters van Colour4kids, naar 
Vietnam. Hij bezocht een centrum van de Christina Noble Children's Foundation in Ho Chi 
Minh Stad. Ter plaatse zag hij dat er voor de kinderen bepaald geen stimulerende 
leefomgeving was en beloofde terug te komen om het centrum op te knappen en te 
veranderen in een prettige, stimulerende woonplek. 
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Na de realisatie van dit eerste succesvolle initiatief in 2000 is in 2001 stichting 
Colour4kids opgericht om in navolging van Christina Noble kleur te gaan brengen in het 
leven van wees- en straatkinderen met als missie: "Ieder kind heeft recht op een 
menswaardig bestaan en hoeft maar een persoon in zijn of haar jonge leven tegen te 
komen die in hem of haar gelooft om het te laten beseffen dat het bestaansrecht heeft en 
dat er hoop is op liefde en een toekomst"  
(Citaat Christina Noble) 
 
Visie 

 
Colour4kids wil: 
 

• een veilige en inspirerende leefomgeving creëren voor kansarme kinderen 
• kinderen toekomstperspectief, zelfbewustzijn  en een gevoel van eigenwaarde 

geven 
• ruimte geven aan initiatieven van vrijwilligers, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties en hun specifieke kwaliteiten inbrengen bij alle fases van een project 
• samenwerken met lokale betrokkenen en organisaties én de kinderen actief  

betrekken bij de uitvoering van het project  
• gebruik maken van bestaande structuren in het land waar het project wordt 

uitgevoerd 
• samen met lokale betrokkenen zoeken naar oplossingen waarbij innovatie, 

duurzaamheid, veiligheid, optimaal rendement, hygiëne en toekomstperspectief 
centraal staan 

• lokale betrokkenen voorzien van kennis en materialen om daarmee het resultaat 
en de voortgang van het project te waarborgen  

• Gelijkgestemde collega organisaties of personen ondersteunen en de mogelijkheid 
bieden om onder de paraplu van Colour4kids zijn of haar activiteiten te ontplooien 
t.b.v. kansarme kinderen in ontwikkelingslanden ongeacht politieke, religieuze en 

maatschappelijke achtergronden. 
 
Kernwaarden  
 

• Ieder kind verdient een veilige leefomgeving en een eerlijke kans om zich te 
ontplooien 

• Hulp bieden ongeacht politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. 

• Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben. 
• Streven naar hoge mate van doelmatigheid door samenwerking 
• Het werk van colour4kids moet leiden tot veiligheid, hygiëne, comfort, 

levensvreugde, toekomst perspectief en een duurzame verbetering in de 
leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme kinderen 

• Een project wordt afgerond als de beoogde structurele en concrete verbetering is 

gerealiseerd en het resultaat geborgd is voor de langere termijn.   
 
Aanpak en werkwijze 
 
Projectaanvragen worden door het bestuur getoetst. 
  
Uitgangspunt is dat het kleinschalige, transparante en afgebakende projecten zijn met 
een duurzaam karakter. 
 
Bouwtechnische en structurele verbetering van kindertehuizen, opvangcentra en scholen 
vormen doorgaans de basis van een project. Comfort, veilheid en hygiëne spelen hierbij 
een belangrijke rol.  
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Bij projecten van Colour4kids speelt ‘kleur’ een belangrijke rol. Wij laten graag 
inspirerende muurschilderingen achter om een boodschap achter te laten en de 
leefomgeving letterlijk op te fleuren.   
 
Op de projectlocatie worden de kinderen, jongeren en hun begeleiders actief betrokkenen 
bij het verbeteren van hun eigen leefomgeving. 
 
Onze projectbegeleider stelt een projectteam samen met vrijwilligers die beschikken over 
de juiste kennis en ervaring. Voor bouwen en renoveren worden mensen benaderd die 

beschikken over kennis van calculeren, materiaalgebruik en uitvoering. Voor 
muurschilderingen en activiteiten met de kinderen werken we met beeldend kunstenaars 
en activiteitenbegeleiders die het verbeeldingsvermogen en de  creativiteit van de 
kinderen kunnen prikkelen. 
  
Een team van Colour4kids gaat pas na een gedegen voorbereiding aan de slag. Naast het 
gebruik maken van de op de projectlocatie aanwezige kennis en kunde worden bij 
voorkeur lokale vaklieden ingeschakeld bij de uitvoering van het werk. De benodigde 
materialen worden bij voorkeur ter plaatse gekocht Op deze wijze stimuleren wij de 
lokale economie en de betrokkenheid bij het project vanuit de plaatselijke samenleving. 
 
Tijdens uitvoering vindt regelmatig werkoverleg en financiële terugkoppeling plaats. Na 
afloop wordt het project geëvalueerd en de zorg overgedragen aan de plaatselijk actieve 

collega organisatie of lokale partner.  
  
Typerend/ karakteristiek voor de werkwijze van colour4kids is:   

• kleinschalig, transparant, doelgericht, afgebakend en vrijwillig.  
• vanuit zorgvuldige voorbereiding, fondsverwerving, uitvoering 
• integer, oplettend, inventief, signalerend  (niet opnieuw het wiel uitvinden) 
• korte lijnen, directe inzet van deskundigen, 'samenwerking' als verbindende factor 

met de lokale betrokkenen en de lokale organisatie (structuur) en de directe 
betrokkenheid (in alle fases van het project) door het projectteam. 

 
Onze missie, visie en doelstelling realiseren we door samen te werken met collega 
organisaties en betrouwbare partners in het werkgebied, die de kinderen hulp bieden 
ongeacht hun afkomst, religie en cultuur. 
 

Tijdens de voorbereiding en financiering van onze projecten werken we samen met 
collega-organisaties, particulieren, bedrijven, scholen, kerkelijke- en sociaal-
maatschappelijke organisaties. 
 
Vrijwilligers van Colour4kids zetten zich in als o.a.: 
 

• vrijwilliger bij promotionele activiteiten bij scholen, bedrijven, beurzen en 
evenementen. 

• ambassadeur binnen het eigen netwerk en de achterban van vrijwilligers om 
bekendheid te geven en deelname te stimuleren aan het werk en de activiteiten 
van Colour4kids  

• lid van het projectteam door deel te nemen aan de fondsenwerving, voorbereiding 
en uitvoering van onze projecten.  

• initiator van acties en evenementen waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
onze projecten. 

 
Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben wij inmiddels 
ruime ervaring opgedaan met bedrijven die ons zowel financieel als operationeel 
ondersteunen. 
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Fondsenwerving en financieel beheer 
 
Het geld dat wij nodig hebben voor de uitvoering van onze projecten ontvangen wij van: 

• fondsenverstrekkende organisaties die positief reageren op subsidie- en/of  
fondsaanvragen voor onze projecten.  

• scholen, kerken, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties die 
sponsoractiviteiten en inzamelingsacties ten behoeve van ons of één van onze 
projecten organiseren. 

• particulieren en bedrijven middels eenmalige giften of structurele donaties. 

 
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich het hele jaar in om tijdens evenementen, 
beurzen, fairs en andere promotionele activiteiten het werk van onze stichting over het 
voetlicht te brengen. 
 
Van projectdeelnemers wordt in de aanloop naar een project verwacht dat zij het project 
onder de aandacht brengen bij hun achterban voor mogelijke donaties om daarmee (een 
deel van) hun reis- en verblijfskosten zelf te kunnen bekostigen.  
De totale vergoeding van reis- en verblijfskosten binnen een project bedragen maximaal 
10% van het totale projectbudget. Alles daarboven komt voor eigen rekening van de 
projectdeelnemer(s).   
 
Voor de uitvoering van de projecten ontvangen we ook regelmatig gratis materialen en 

specifieke donaties die op de projectlocatie gebruikt worden voor o.a. activiteiten met de 
kinderen/jongeren, onderwijsdoeleinden en het aanbrengen van de muurschilderingen.   
 
Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding anders dan voor gemaakte kosten. 
Het saldo van vergoedingen aan en giften door bestuurders is de laatste vijf jaar ieder 
jaar nul geweest. 
 

De bestuurders zijn alleen gezamenlijk handelingsbevoegd 
 
Het vermogen van de stichting bestaat alleen uit gelden op onze IBAN NL75 INGB 0000 
0202 04. De rekening wordt beheerd door de penningmeester. Alle andere bestuursleden 
en een vrijwilliger hebben te allen tijde rechtstreeks inzicht via de ING website. 
Het vermogen is gegeven de lage rente niet financieel renderend,                                                  
 

Help Sosuakids naar School beoogt de kinderen die gesteund worden, meerdere jaren 

achtereen hun schoolopleiding te laten volgen. Daartoe is voor een periode van 2 jaar in 

het opgebouwde vermogen geld gereserveerd. Daarnaast is geld gereserveerd voor een 

bijdrage aan inventaris voor de Colegio Asher. 

    
Bestuur 

Voorzitter  : Hassan Taleï 

Penningmeester : Jos Ruijs 

Secretaris  : Erik van Middendorp 

 

Algemene gegevens 

Naam    : Stichting Colour4kids 
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Vestigingsadres  : Weteringstraat 27, 1017 SL Amsterdam 

Website   : www.colour4kids.nl 

Facebook   : www.facebook.com/colour4kids 

Email    : info@colour4kids.nl 

Bankrekening   : NL75 INGB 0000 020204 

KvK nummer   : 34.15.98.61 

RSIN / fiscaal nummer : 813913950 

Registratie   : Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)  

 


