KINDERSPONSOR PLAN VAN KINDERTEHUIS
CASA DE 'ESPERANZA CARANAVI, BOLIVIA
1 Doel kindertehuis:
1.1 De kinderen een christelijke opvoeding geven, d.w.z. hen leiden tot een persoonlijke aanvaarding
van Jezus als hun Verlosser en hen opvoeden tot geestelijke volwassenheid.
1.2 De kinderen voorbereiden op een volwaardige plaats in de Boliviaanse maatschappij. Dit betekent
naast een basis schoolopleiding, die reeds wordt gegeven ook de verzorging van een
(voorbereidende) beroepsopleiding.
1.3 Via de kinderen in het kindertehuis kunnen ook andere kinderen en volwassenen worden bereikt
met de Bijbelse boodschap.
2 Doel kindersponsor plan:
2.1 Fondswerving ten behoeve van de verzorging van de kinderen in het kindertehuis.
2.2 Het tot stand brengen van een meer persoonlijke band tussen het kindertehuis en degenen die in
Nederland dit werk financieel ondersteunen, zodat de kinderen en het werk in het kindertehuis
door voorbede ook geestelijke ondersteuning verkrijgen.
2.3 Het sponsorplan heeft niet tot doel het tot stand brengen van een voogdijschap of een kind-ouder
relatie tussen de kinderen en de donateurs in Nederland.
3 Voorwaarden en regels:
3.1 Een kind uit het kindertehuis wordt gesponsord voor minstens 25 Euro per maand, of een
veelvoud hiervan. De sponsoring wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Beëindiging
van de sponsoring moet minimaal 3 maanden vooraf bekend worden gemaakt.
3.2 Het geld van de sponsors heeft niet een persoonlijke bestemming, maar wordt besteed voor alle
kinderen in het kindertehuis voor hun persoonlijke verzorging, voeding en kleding.
3.3 De sponsor wordt gevraagd regelmatig voor het kind te bidden.
3.4 De sponsor wordt ook gevraagd regelmatig, 1 tot 4 maal per jaar, schriftelijk contact met het kind
te onderhouden. Niet door lange brieven, maar veel meer door een groet of een gelukwens. Een
goede vorm van contact is het sturen van een ansichtkaart. Geschreven tekst bij voorkeur in het
Spaans. Indien dit niet mogelijk is kan de correspondentie worden verzonden via een
contactpersoon in Nederland, die voor vertaling zorg draagt. De post van de kinderen uit Bolivia
wordt eveneens ten behoeve van vertaling verzonden via deze contactpersoon.
3.5 Ook de kinderen worden aangemoedigd, niet gedwongen, tot het regelmatig versturen van een
teken van leven.
3.6 De sponsors ontvangen éénmaal per jaar en zo nodig bij bijzondere gebeurtenissen een verslag
over de ontwikkeling van het adoptie kind. Het secretariaat van het kindertehuis verzorgt deze
verslagen.
3.7 Plaats geen persoonsnamen van de kinderen of hun verleden in berichten op sociale media over
Casa de Esperanza. Natuurlijk kunt u wel foto's plaatsen en aandacht vragen voor het kindertehuis,
maar daarbij dus geen namen. We rekenen op uw medewerking hierin.
3.8 De minimale bijdrage van 25 Euro is niet voldoende voor alle onkosten die gepaard gaan bij de
opvang en verzorging van de kinderen. De kosten voor scholing, personele lasten,
onderhoudskosten, gas, water en elektriciteit etc. kunnen hieruit niet worden bekostigd.
Om die reden wordt hetzelfde kind meestal door meerdere sponsors ondersteund. .
4 Taken:
4.1 In Nederland is een contactpersoon, die tot taak heeft: ·
4.1.1 de sponsors te informeren omtrent de ontwikkelingen rondom het kindertehuis.
4.1.2 de verzorging van de administratie van alle zaken die verband houden met het
kindersponsorplan.
4.1.3 de werving van (nieuwe) sponsoren.
4.1.4 de vertaling van correspondentie tussen sponsors en de kinderen van het kindertehuis
4.2 Het secretariaat in het kindertehuis in Bolivia draagt zorg voor:
4.2.1 een jaarlijks verslag van de ontwikkeling van de gesponsorde kinderen uit het kindertehuis.
4.2.2 het aanmoedigen van de kinderen tot het beantwoorden van contact en correspondentie met de
sponsoren.

