
Jaarverslag adoptie 2018.   “Geef een kind een 
kans”.  

Het jaar 2018 was het eerste jaar dat het adoptieproject zelfstandig werkte, na ruim 40 jaar als 
deel van de Internationale Mennonitische Oranisatie te hebben gedraaid,  Toen de IMO eind 2017 
ophield te bestaan, is het project opgedeeld in een Duits – Zwitsersdeel en een Nederlands deel 
en valt nu onder de verantwoording van Doopsgezind Werelwerk. 

In 2018 was Wereldwerk nu verantwoordelijk voor het voorzetten van 159 adoptie plaatsen voor 
170 kinderen.  De begroting voor deze 159 adoptie plaatsen was 31800 euro,  plus de kosten 
voor administratie kosten,  die per jaar ongeveer 360 euro bedragen.  Voor dit laatste bedrag 
helpt Wereld werk.  Voor het sponseren van de kinderen,  wordt het adoptie project gedragen 
door een groot aantal vaste sponsoren individueel of als kring of gemeente. Zij hebben hun 
steun voor een langere tijd toezegd om zo kinderen een kans op een betere toekomst bieden. 

Nu Wereld werk alleen verantwoordelijk is het project zijn er ook een aantal wijzigingen 
doorgevoerd,  m.n. om de administratie eenvoudiger en goedkoper te krijgen.  Tot nu toe 
moesten de kinderen in Brazilië, Paraguay, Argentinië,  Tanzania, en via MCC in India, Indonesië,  
Bangladesch, Bolivia elk jaar één of twee brieven schrijven om de sponsoren te laten weten hoe 
het hen ging ,  MCC stapte al eerder over om juist de scholen / dagverblijven in plaats van de  
kinderen individueel te steunen. Daardoor kan men ook voor een ander bedrag sponseren dan de 
vaste 200 euro die het voordien altijd was.  De individuele kinderen blijven we steunen, maar ze 
zullen niet meer zelf schrijven , wat voor de kleine kinderen toch al niet mogelijk was,  De 
dagverblijven en de scholen zullen nu verslagen schrijven , met daarbij ook steeds het verhaal 
over een kind individueel.  Voor de kinderen willen we langzaam overschakelen, hen steunen we 
tot ze school of dagverblijf verlaten, daarna zal de bijdrage meer naar  ondersteuning van 
school of centrum gaan. 

Alleen in Tanzania zullen we voorlopig nog een aantal kinderen individueel steunen omdat ze op 
verschillende scholen zitten.  De steun in de bovengenoemde landen wordt georganiseerd door 
Mennonieten organisaties of gemeentes, de kinderen kunnen van zeer diverse achtergrond zijn, 
maar allen komen die steun krijgen komen uit zeer moeilijke omstandigheden. 

De aantal sponsoren is de afgelopen jaren net als vele Doperse gemeentes steeds kleiner 
geworden. 

Dat we geen kinderen steun hebben hoeven onthouden, kon dankzij het feit dat wij in 2017 het 
besluit konden nemen twee projecten in Paraguay te stoppen.  De Albert Schweizer school in 
Acunsion kreeg meer steun van de overheid en de Mennonieten gemeente in Sommerveld kon de 
steun aan de school in pointe Neuve volledig zelf dragen. Ook 2019 kunnen we een gelijk aantal 
kinderen steunen.  We zoeken nog wel nieuwe sponsoren,  
want in Brazilië en Tanzania zijn de problemen voor veel 
kinderen nog hoog. We zoeken zeker ook buiten Doperse kring, 
b.v. scholen die een andere school willen steunen etc.  
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