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Help Sosuakids naar School 

 

Doelstelling 

Het bevorderen van het welzijn en educatie van kansarme kinderen in de Dominicaanse 

Republiek.  

Aanpak & Werkwijze 

Financiële bijdragen leveren voor de aanschaf van schooluniformen, schoenen, rugzakken 

en schoolbenodigdheden voor kinderen van de openbare scholen in de Dominicaanse 

Republiek in (de omgeving van) Sosúa en Puerto Plata. De uniformen zijn verplicht voor 

school. Hierdoor tevens toegang tot dagelijkse warme maaltijden en verdere opleidingen. 

Duurzaam ondersteunen van de school met Dominicaanse en Haïtiaanse kinderen 

genaamd: Colegio Asher te El Batey de la Union, Sosúa, Dominicaanse Republiek middels 

financiële bijdragen aan de lerarensalarissen, leermiddelen en schoolbenodigdheden.  

Financieren van psychologische programma’s op de Colegio Asher voor het begeleiden 

van getraumatiseerde kinderen. Een deel van de kinderen op deze school heeft geen 

ouders. Ook zijn er kinderen die slachtoffer zijn van misbruik en/of geweld. Het 

merendeel van de kinderen komt uit Haïti die zijn gevlucht na natuurrampen en de grote 

armoede. 

Financiering van de inrichting van een bibliotheek in een van de gebouwen van de 

Colegio Asher. Deze bibliotheek wordt tevens gebruikt door leerlingen van andere 

scholen en bewoners van de wijk waar de school staat. 

Activiteiten verslag  

Regelmatige contacten per mail en telefoon met de directie van het Colegio Asher. Eén 

tot twee maal per jaar worden de verschillende projectlocaties in de Dominicaanse 

Republiek bezocht voor o.a. begeleiding, besprekingen m.b.t. de methodes en 

materialen, overleg over actuele zaken en de financiële kanalen voor betalingen. 

Het onderhouden van contacten en afstemming met hulpverleners uit met name Canada 

die eveneens actief zijn in de Dominicaanse Republiek met hulp op het gebied van 

huisvesting en andere voorzieningen ten behoeve van de Colegio Asher. 

Het bezoeken van diverse Openbare Scholen voor hulp aan kansarme kinderen bij de 

aanschaf van de verplichte schooluniformen etc.. 

Samen met groepen kansarme kinderen schooluniformen, toebehoren en leermiddelen 

aanschaffen in gespecialiseerde winkels in Puerto Plata. 

Overleg en informatie uitwisseling met de Sosua Kids Association in Sosúa en  

vergaderingen in Sosúa bijwonen indien mogelijk. 

Het bezoeken van de projectlocatie Camu waar 25 kinderen van de lokale school worden 

voorzien van de onder meer de verplichte schooluniformen. Tevens gesprekken met de 

lokale begeleiders en leerlingen van de school.  

Transporteren van hulpgoederen per vliegtuig naar de Dominicaanse Republiek. 



Het bezoeken en overleg plegen bij de projectlocaties van de Nederlandse Stichting 

Colour4kids. 

Bezoeken van instellingen die hulp bieden aan kansarme kinderen in de Dominicaanse 

Republiek en waar nodig de helpende hand bieden.  

Ondersteuning buitenschoolse opvang van kansarme kinderen Escuela Dubocq in Puerto 

Plata. 

Geldwerving d.m.v. bijdragen van institutionele en particuliere donoren. 

Verantwoording over inkomsten en uitgaven. 

PR en Informatie d.m.v. website, spreekbeurten en mailingen.  

  

Financiën  

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

achtereen hun schoolopleiding te laten volgen. Daarvoor wordt voor een periode van 

twee jaar in het opgebouwde vermogen geld gereserveerd. Daarnaast wordt geld 

gereserveerd voor een bijdragen aan de inventaris en inrichting van de Colegio Asher. 

Meerjaren begroting 

 

UITGAVEN:        begroting 2019           begroting 2020            begroting 2021 

         

A. Projecten:         

Colegio Asher:        

- Salaris leraren  7000   3500  3000 

- Leermiddelen / boeken 1100   1000  700 

       

Schooluniformen  1500   1500  1000 

        

Diversen  100   100  100  

         

B. Organisatiekosten 1200   1200  1200 
 
Totaal begrote uitgaven 10900   7300  6000 

         

         

INKOMSTEN:        begroting 2019         begroting 2020         begroting 2021 

     

Giften    5000   1500  1500 

         

Totaal begrote inkomsten 5000   1500  1500 
 


