Notulen 1ste vergadering Happy Child op 9 november 2004
Aanwezigen: Trees Eggenkamp
Ad Hogenboom
Nico Hoogelander
Bart van Kesteren
Ton Rombouts
Anyu Zhao
Afwezige: Dennis Rombouts
Notuliste: Caroline Rombouts
Voorzitter: Ton Rombouts
Doel: eerste vergadering na oprichting Stichting Happy Child

1.Opening
Ton Rombouts heet iedereen hartelijk welkom en geeft aan dat de agenda ontbreekt.
Er wordt begonnen met een voorstelronde, iedereen geeft aan wie hij/zij is en vanwaar de
aanwezigheid.
2. Huishoudelijke zaken
- Stichting is officieel opgericht per….
- iedereen statuten ontvangen > bevestigd
- er wordt meegedeeld wie er in het bestuur en wie er in de Raad van Toezicht zitten:
- Bestuur:
Trees Eggenkamp
Bart van Kesteren
Ton Rombouts
- College van Toezicht: Ad Hogenboom
Nico Hoogenlander
Dennis Rombouts
- Bart is benoemd tot penningmeester en Trees Eggenkamp tot secretaris
- informatie op intranet; dit is voor iedereen toegankelijk
- statuten staan op het internet en zijn voor iedereen duidelijk
- alle financiën staan op het internet; dit is voor iedereen zichtbaar
- Dennis zal de volgende keer aanwezig zijn
Ton Rombouts geeft aan dat er momenteel twee projecten zijn waar Happy Child in
investeert; te kennen één in Zambia, Afrika en één in Shenyang, China. Trees Eggenkamp
en Anyu Zhao geven vervolgens een omschrijving van het betreffende project en wat Happy
Child tot nu toe heeft kunnen bijdragen. In Zambia worden met name schoolprogramma’s
verzorgd, waar 160 kinderen gebruik van maken. In China loopt een individueel programma
van circa 20 kinderen in 2004, hetgeen 10 2005 circa 50 kinderen zullen betreffen; ook
allemaal in het kader van onderwijs.

3. Project Zambia (Trees)
Dit project steunt weeskinderen bij scholing en is jaren geleden opgezet door een Italiaanse
non. Het project steunt niet de weeshuizen, niet de kinderen of hun familie, maar de scholen
waar kinderen naartoe gaan. Men is van plan om ook de vervolgopleidingen van deze
kinderen te steunen en zijn zodoende voorzichtig begonnen met één persoon.
De basisschool in Zambia is relatief gezien goedkoop. Op dit moment gaan er ongeveer 160
kinderen met behulp van de donaties in uniform, met schoenen naar school. Op school is er
geld gestoken in lesmateriaal zoals boeken, schriften en schrijfgerei. Tevens is er geld
geschonken aan kinderen van de “boardingschool”. Stap voor stap breidt men de steun uit,
vandaar dat er nu één student met een vervolgopleiding bezig is.
Trees benadrukt dat betrouwbare personen van groot belang zijn bij dit soort donaties.
4. Vragen
- Worden gehandicapten gesteund? (Ton)
- Worden medische situaties gesteund? (Ton) > kleine bedragen worden vergoed
- Wat is er gebeurd met de eerdere donaties? > is op een grote hoop terecht gekomen
( 2x Euro 5000,-)
> vanaf nu aan specificeren
- Ton: doel: 100 % van het geld komt bij de doelgroep
- Trees: gaat er elke 2 jaar naartoe > contact is noodzakelijk
Geld gaat naar de school, niet naar de kinderen/ families
- Ton: Euro 5000,- continueren? > ja
> wel alles op internet zetten!

5. Project Shenyang (Anyu)
Anyu gaat elk jaar naar China en wilde graag iets voor haar geboorteland doen. Samen
met haar oudste zus kwamen zij terecht bij het Chinese onderwijsfonds, dat alle schoolgaande
kinderen heeft geregistreerd. Zodoende valt snel te zien waar er hulp geboden kan worden. De
zus van Anyu bezoekt en de projecten en bekijkt de thuissituaties van deze kinderen.
Op dit moment besteedt men ongeveer Euro 40,- aan een kind dat in de stad leeft, per
jaar. Voor een kind van het platteland gemiddeld Euro 30,-. Geld wordt enkel aan de school
besteedt, niet aan eten of drinken, dat doet de staat. De doelgroep zijn weeskinderen (en hun
thuissituatie). Het is noodzakelijk goede contacten te onderhouden en regelmatig je gezicht te
laten zien. Zo wordt er een voorbeeld geschetst van iemand die zijn eigen familieleden had
opgegeven om in aanmerking te komen voor een donatie. Het geld gaat naar de docenten, die
een boekje bijhouden over de uitgaven en it wordt aan het einde van het jaar gecontroleerd.
6. Opmerkingen gedurende fotoronde (foto’s project in China)
Ton: het liefst willen wij de armste/ zieligste kinderen helpen > iedereen mee eens
Anyu: zelf scholen bouwen? > kom maar met een voorstel, wordt bekeken
Trees: hulp voor universitaire studie?
Anyu > besteedt geld niet aan kinderen boven 18 jaar
Trees > besteedt geld wel aan kinderen boven 18 jaar
Ton: Donaties aan project in China voortzetten? > ja!
7. Vervolg huishoudelijke taken
Besloten is dat we de donaties aan beide projecten gaan voortzetten, maar dan hebben
we nog geld over dat besteedt kan/mag worden. Misschien later nog naar projecten in
Guatemala via mijn dochter, maar er kan nog veel meer. Trees: Via bekenden netwerken?
Ton: Mag, met juiste voorstellen is het te bespreken. Trees: Hoe beoordeel je de projecten?

Bart: Het vertrouwen van de mens staat voorop. Er moet een goed gevoel bij zijn. Trees: Dus
het liefste via via en daarna beoordelen? Ton: De pot is van ons vieren, daar werken we graag
voor, maar niet voor zakkenrollers. Bart: Het is moeilijk om een goed oordeel over een project
te vellen. Trees: Liever goed uitgeven. Ton: Waterputten, zaadjes, concrete dingen. We
hebben op dit moment Euro 8000,- uitgegeven van de Euro 40.000,- , dus er is nog genoeg
over… Trees: Hebben jullie bepaalde criteria waar een project aan moet voldoen? Bart:
Extreme achterstandssituaties, lichamelijk of financieel en voornamelijk gericht op kinderen.
Trees attendeert vervolgens op de ontvangende en gevende kant. Ad, Bart, Nico en Ton geven
allen aan te vertrouwen op hun ervaring met mensen en geld. Verder kijken ze naar het
verhaal in het algemeen en de plannen die worden voorgesteld. Nogmaals wordt het belang
van de website benadrukt. Rekening moet gehouden worden met de privacy bij plaatsen van
bijvoorbeeld foto’s.

8. Agendapunten en afsluiting
- over 14 dagen zoveel mogelijk informatie op de website hebben staan
- vergadering volgend jaar > uitnodiging volgt
- voortzetten donaties Shenyang en Zambia
10. Adressen
- treeseggenkamp@hotmail.com
- achogenboom@saa.nl
- njmhoogenlander@saa.nl
- bvankesteren@saa.nl
- zhaoanyu@xs4all.nl
- acmrombouts@saa.nl
- apmrombouts@xs4all.nl

