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InternatIonal ChIldren’s Care BelgIë vzw 

International Children’s Care  is een liefdadigheidsinstelling, opgericht door 
mensen die van kinderen houden. Betrokken mensen die bezorgd zijn over de thuis-
loze kinderen in onze wereld, vooral deze in de derdewereldlanden.
Onze missie om de wees- en verlaten kinderen mogelijkheden en kansen bieden op 
een menswaardig bestaan.
Onze visie:
Als niet-winstgevende organisatie hulp bieden aan wees- en verlaten kinderen in elk 
land waar dit nodig is. ICC bouwt en onderhoudt “kinderdorpen” waar wees- en ver-
laten kinderen een thuis gegeven wordt, gezonde voeding, een school voor onderwijs 
en het meest belangrijke, een familie die van hen houdt.
Onze hoofddoelen om onze missie te voltooien zijn:

• Het werven van fondsen
• Het inzamelen van giften en goederen
• Bewustmaking en voorlichting geven over ICC projecten

In deze brochure vindt u het plan in hoofdlijnen van de ICC Kinderdorpen.

Vriendelijke groeten,
Het team van ICC-België

Wilt u meer informatie over onze 
activiteiten of heeft u specifieke vragen, 
dan kunt u contact opnemen met:
Ronny Van Dessel 
Sijsjesstraat 26 2800 Mechelen 
015/ 20 01 49 
0499/719 878 
Ronny.Van.Dessel1@telenet.be

mailto:Ronny.Van.Dessel1@telenet.be
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BrazIlIë
Naam project: Grandma Josephina
Plaats: Aracoiaba da Serra, 130 kilometer van de stad Sao Paulo
Aantal kinderen: 11
Situatie van weeskinderen

• Volgens de gegevens van het Braziliaanse Instituut voor Geografische Statistieken leven in Brazilië 
ongeveer 32 miljoen minderjarigen onder ellendige omstandigheden. Veel van deze 32 miljoen 
zijn wees of zijn verlaten door hun ouders

Geschiedenis:
• Er is een samenwerking tussen ADRA Brazilië (Adventist Ontwikkelings– en Hulporganisatie) 

en ICC uitgewerkt en die is eind 1996 begonnen.
• Daniël dos Santos (ADRA) is de oprichter van een kinderdorp en acht dagopvangcentra.
• ICC zorgt voor operationele fondsen van het kinderdorp Grandma Josephina en voor de acht 

dagopvangcentra. Ook geeft ICC raad en adviezen voor de begeleiding van de kinderen.
• ADRA beheert de weeskinderenhuizen en de dagopvangcentra.
• Het Grandma Josephina project heeft tot doel de verlaten kinderen te huisvesten, te scholen en 

vakbekwaam te maken. Wij willen de ellende, het geweld, het analfabetisme en de sterfte van de 
ouderloze en in de steek gelaten kinderen verminderen. Het project heeft tot doel om de behoef
tige minderjarige in de Braziliaanse samenleving een nieuw vooruitzicht te geven. We willen ook 
een model zijn voor wat er voor de minderjarigen gedaan kan worden door een instituut dat hen 
huisvest in “gezinnen”.

• Het eerste huis werd in 1992 gebouwd

ICC project
• Het project omvat 36 hectare land, waarvan 25 hectare bestaat uit wilde planten en bomen. Er 

lopen verscheidene stroompjes en beken doorheen.
• Er zijn 4 huizen, 2 voor de meisjes en 2 voor de jongens.
• Er wordt onderwijs en beroepsopleiding aangeboden om de weeskinderen tot zelfstandige 

burgers op te leiden.
• De hele structuur is opgezet om te functioneren als een gezin. Een ieder die in het huis woont 

zal zijn of haar verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben. Daarom hebben de kinderen 
allemaal ook hun eigen karweitjes variërend van het leren om een huis schoon te maken tot het 
werken op een boerderij.

• Er is een computerpracticum waar ze computervaardigheden leren.
• Wij geven hen medische hulp en behandeling, alsmede tandheelkundige zorg.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• ICC geeft beroepsonderwijs (landbouw, timmeren, weven, etc.) aan ieder kind afgestemd op zijn 

of haar eigen capaciteiten en voorkeur, waaronder landbouwvaardigheden.
• Zij bezitten hun eigen fruit: mango´s, sinaasappels, passievruchten en verbouwen suikerriet, 

maïs en groenten. Zij hebben ook hun eigen broeikas.
• Zij hebben koeien voor de melkconsumptie en kippen voor de eieren.

Toekomst        
   Het weeshuis doet nu (2012) dienst als “zorgcentrum”. De medewerking met ADRA blijft en 

bestaat er in de kinderen uit de “Favelas” (de armste wijken) voor en na school op te vangen in 
de dagcentra. De kinderen gaan een halve dag naar school en de rest van de dag brengen ze door 
in de zorgcentra.  Ze krijgen hulp bij hun huiswerk, ontvangen 2 maaltijden per dag, kunnen een 
douche nemen en krijgen tips om de hygiëne te verbeteren.  Ze helpen ook in de tuin. 
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CamBodja

Naam project: Khompong Thmar Children’s Village
Plaats: 150 km ten noorden van de hoofdstad Phnom Penh
Aantal kinderen: 71

Situatie van weeskinderen
• Duizenden wezen als resultaat van de “Killing Fields” burgeroorlog, armoede, ziekte en HIV 

aids.
• In die tijd waren er veel kinderen in nood in dat gebied, o.a. door de ontberingen veroorzaakt 

door de gevechten van de Rode Khmer.
• De vraag naar zorg voor weeskinderen blijft groeien in dit land, waar het aantal wezen, alleen 

achtergebleven door AIDS, 140.000 kinderen telt. Dat betekent een groei van 50.000 in de laat-
ste twee jaar.

Geschiedenis
• In 1996 steunde ICC een project voor kinderen in het noordwestelijke grensgebied Samrong. De 

lokale bevolking was daar een weeshuis begonnen en vroeg ICC om hulp. In juli van het jaar 
daarop moesten de kinderen en de staf vluchten voor de naderende gevechten.

• In 1997 is ICC gestart met de verzorging van 12 wezen in een huis in Samrong, dicht bij de 
grens tussen Thailand en Cambodja.

• Begin 1997 werd een tweede huis gerealiseerd, met badkamer en keukenfaciliteiten en er worden 
nu 20 kinderen opgevangen.

• Later in 1997 werden de weeskinderen, door een burgertwist over de rechten van de weeshuizen, 
gedwongen te vluchten naar het grensgebied met Thailand.

• De kinderen hebben samen met duizenden andere Cambodjanen voor maanden aan de grens 
gekampeerd onder plastic.

• Uiteindelijk zijn de kinderen opgevangen in Phnom Penh en hebben daar de rest van het school-
jaar gewoond.

• In 1997 huurde ICC een huis in Kampong Thom, centraal Cambodja en er werden 30 weeskin-
deren toegevoegd.

• In 1998 kocht ICC 20 hectares land bij Khompong Thmar, ongeveer 30 kilometer van Kampong 
Thom. Teams met vrijwilligers hebben het eerste huis gebouwd op deze nieuwe plek.

ICC Kinderdorp
• 5 huizen.
• Verder is er een speeltuin, een sportveld, een kerk annex ontmoetingscentrum, een dienstwoning, 

drie waterputten met pompen die werken op zonne-energie, een bewakingshuis en wegen.
• We hebben nu twee schoolgebouwen, een Lagere School (kindertuin tot de 6de graad) en een 

Middelbare School (graden 7 tot 10). Tijdens het schooljaar (september 2004 – juli 2005) is de 
11de graad erbij gekomen.  In 2006 wordt er een 12de graad aan toegevoegd. Voor de leraren en 
medewerkers zijn nog wel woningen nodig.

• Het muzikale talent, in het bijzonder van de jongens, is opengebloeid. De laatste 3 jaar hebben 
donateurs gitaren, keyboards, slagwerkinstrumenten en traditionele Khmer instrumenten  
voorzien en de muziekgroep heeft zichzelf de basisprincipes van de muziek aangeleerd.

• De omgeving van het terrein is vrij kaal, voornamelijk door de enorme ontbossing, en over-
stroomt regelmatig tijdens het regenseizoen. Het kinderdorp ondervindt hier echter geen hinder 
van, omdat het op een kleine heuvel is gesitueerd.

• Inmiddels is de administratie in handen van lokale stafleden, onder de verantwoordelijkheid van 
ICC.

• 5 van onze kinderen trouwden in 2007.
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Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Op het terrein zijn (fruit)bomen geplant en er worden groenten verbouwd. Ook is er een 

klein kippenbedrijfje. De eieren worden verkocht en zullen ook voor eigen gebruik zijn. 
Het agricultuurproject werd uitgebreid met windmolens voor een irrigatiesysteem.

• Er wordt nog  onderzoek gedaan  om een champignonboerderij op te starten.
• Een baksteenindustrie is reeds opgestart. Dit is een belangrijke industrie omdat bakstenen gebruikt 

worden voor het bouwen van de nieuwe huizen. Alle oudere jongens worden in deze vaardig heden 
getraind. 

• De kippenindustrie heeft een redelijke winst gemaakt tot de Vietnamese industrie de eiermarkt 
heeft overspoeld waardoor de prijzen te laag werden om winst te kunnen maken.

• Het naaiatelierproject loopt op dit moment binnen de school. ICC heeft goede, elektrische en in-
dustriële machines maar wachten nog op elektrische bevoorrading vooraleer deze industrie verder 
kan ontwikkeld worden. Ze onderzoekt ook de mogelijkheid om een microindustrie (naaiate-
lierindustrie) voor de lokale arme jonge vrouwen en moeders te voorzien, zodat zij een eigen 
thuisinkomen kunnen ontvangen. De meisjes maken mooie gehaakte topjes en ICC zoekt ook een 
markt voor dit.

Bouwprogramma
• De bouw van één huis voor het kinderdorp 
• De bouw van een opleidingscentrum.
• Een gebouw voor een computerlokaal, een laboratorium, een bibliotheek en de 

schooladministratie.
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ColomBIa
Naam project: ICC Colombia
Aantal kinderen: 15

Situatie van weeskinderen
•Als gevolg van de opstand tegen de regering en de burgeroorlogen leeft de Colombiaanse bev-

olking in een slechte economie en zeer ernstige armoede. Er is een tekort aan medische zorg en 
regeringsprogramma’s om de bevolking te helpen. Deze factoren maken dat er vele kinderen 
wees geworden zijn of in de steek zijn gelaten. 

• Als gevolg van politieke onrust zijn wij momenteel niet in staat een tehuis te runnen. 

Geschiedenis
• In 1985 Alcyon en Ken reizen naar Colombia, een land waar zij vroeger gewerkt hebben. 
• In 1986 vangen Kregor en Otilia Fagestrom de eerste kinderen op. 
• In 1989 start Rosibel Garcia de Sosa met het leiden van het project. 
• Kinderen worden in Colombiaanse families geplaatst. ICC zorgt voor financiën. 
• 10 kinderen staan momenteel op eigen benen. Allen zijn afgestudeerd en werken nu o.a. als 

predikanten en leraren. Eén van hen werkt voor ICC in Guatemala 

ICC hulpprogramma
• ICC  voorziet in de behoeften van 21 kinderen, waarvan de meeste in de drie hoofdsteden wo-

nen, namelijk Bogota, Bucaramangla en Medellin. 
• ICC ondersteunt in de kosten voor onderwijs. 
• Eén van de kinderen volgt een medische opleiding met een beurs van ICC. 

Toekomst
De hoop leeft nog steeds dat de regering en ICC in staat zullen zijn om samen te werken voor de 
kinderen in Colombia die het zo hard nodig hebben en een kinderdorp op te richten naar het model 
van ICC.
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Congo
Plaats: Op het eiland van Idjwi in het Kivu meer
Aantal kinderen: 164
 
  
Situatie van weeskinderen

• Sinds 1994 is de Democratische Republiek van Congo in oorlog en de effecten van oorlog in de 
omringende landen als Rwanda dringen ook door in Congo. Het land was verdeeld tussen de 
overheidscontrole in het westen en de rebellen in het oosten. Vorig jaar was een vredesakkoord 
getekend. Momenteel proberen de regio’s samen te werken. Men schat dat er 2,5 miljoen mensen 
zijn overleden in de afgelopen 3 jaar. De kinderen die hierdoor achterblijven zijn erg kwetsbaar.

Geschiedenis
• PROLASA (een organisatie opgericht om medische klinieken op te bouwen en te beheren) 

wordt dagelijks geconfronteerd met de conditie van het land. In het oosten van het land in Goma 
worden kinderen voor medische behandeling naar hen toegebracht.

• Uiteindelijk heeft PROLASA eind 2001, contact gezocht met ICC via dr. Barry Wecker uit Can-
ada, om te zien of er een mogelijkheid was om hulp te bieden. De kinderen tussen 10 en 12 jaar 
waren inmiddels overgebracht naar het Rode Kruis. Nu hebben ze nog ongeveer 200 kinderen 
onder de 10 jaar.

• In mei 2002 besloot het ICC team  dat er direct bekeken moest worden welke noden er waren, 
zodat zij een bepaald bedrag aan fondsen beschikbaar kon stellen voor hulp.

• De situatie was zo schrijnend dat 40 kinderen door ondervoeding zouden overlijden als er niet 
binnen 3 maanden iets gedaan werd. Binnen vier maanden zou deze situatie zich herhalen voor 
40 andere kinderen.

• Het begin van de samenwerking tussen ICC en PROLASA was hiermee vastgesteld.

ICC Kinderdorp
• Aangezien het eiland Idjwi in het midden van het Kivumeer ligt, en daardoor buiten het oorlogs-

gebied valt, heeft ICC besloten om daar een kinderdorp te gaan bouwen.
• De bouwmaterialen worden per boot aangevoerd. De stenen voor de huizen worden op het project 

zelf gebakken. De bouwvakkers werden ook naar het eiland gebracht. We hebben geen elektriciteit 
op het eiland, zodat alles met de hand gemaakt moet worden. Soms kon er gebruik gemaakt 
worden van een kleine generator.

• Situatie begin januari 2011: 7 huizen zijn klaar, achtste huis is bijna afgerond. Er is een lagere 
school aanwezig en de middelbare school is met de bouw op de helft. Hoewel de bouw van de 
school nog niet is afgerond, is deze wel in gebruik genomen.

• Door ruimtegebrek wonen er per huis 2 families. Per huis wonen er ongeveer 23 kinderen.  
• Ongeveer 85 kinderen gaan naar de lagere school en 64 kinderen gaan naar de middelbare 

school.  Een drietal jongeren studeren nu op het vasteland.
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Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• De hamermolen werkt nu. Voordat de molen in gebruik werd genomen moesten de moeders 

iedere dag cassavawortels slaan met een stok.
• De getrainde kleermakers zijn nu in staat om kleding te fabriceren voor onze kinderen. Daarnaast 

leren ze een aantal oudere kinderen het vak. Kleermakerij zal zeker een bron van inkomsten 
kunnen worden voor het project. Wat ICC nodig heeft is textiel om deze onderneming op te 
starten. Wat ze verder nog nodig heeft is een borduurmachine om de mooi, traditionele gewaden 
te voorzien van prachtige borduursels.

• Er is een eigen boot. Deze boot stelt medewerkers van ICC in staat om goederen naar het eiland 
te brengen. Ook gaat de boot gebruikt worden om mensen van Idjwi naar Goma te brengen en 
andersom. Hier wordt een bijdrage voor gevraagd, zodat de boot ook nog wat geld oplevert. 
Bovendien hoeft ICC nu geen boot meer te huren om naar het vaste land te gaan.

Bouwplannen
• ICC heeft als doel om 10 huizen te bouwen voor de kinderen op Idjwi. Naast deze huizen worden 

ook een ontmoetingsplaats en een school gebouwd. In 2007 werd er verder gebouwd aan de vier  
huizen. Door de oorlog zijn de prijzen ondertussen verdubbeld.

• Een hydroelektrisch project is voltooid om het kinderdorp en een paar naburige huizen te voor
zien van elektriciteit.

• Het geld wat bijeengebracht is, is bestemd voor een watersysteem vanaf de bronnen verder in de 
bergen.

• Het plan is om een landbouwprogramma te beginnen dat de kinderen van voedsel zal 
voorzien en een beetje inkomen zal geven van de extra’s die verkocht kunnen worden. 
In 2007 werd er gestart met een koeproject,waarvan een gedeelte werd gesteund door ICC België 
met de medewerking van de GRO..M (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking van 
Mechelen).

• Voorlopig is al het geld nodig om genoeg voedsel te kunnen kopen voor al de kinderen. De hoge 
prijzen blijven gehandhaafd.

• 2012: 8 huizen zijn klaar. De school werd ondertussen voorzien van een secundaire afde-
ling zodat de kinderen niet naar Goma moeten waar de situatie nog steeds niet rooskleurig is. 
Het erosieprobleem werd opgelost door het bouwen van kanaaltjes. De bouw van het 9de huis zal 
van start gaan.
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domInICaanse repuBlIek

Naam project: “Las Palmas” Kinderdorp
Plaats: Bonao, vlakbij de hoofdstad Santo Domingo
Aantal kinderen: 84

Situatie van weeskinderen
• Er is veel armoede door de slechte economie. De Dominicaanse Republiek is één van de armste 

landen ter wereld.

Geschiedenis
• In 1982 gesticht in Bonao, vlakbij de hoofdstad Santo Domingo.

ICC Kinderdorp
• 8 huizen.
• Basisonderwijs is een belangrijk onderdeel van het kinderdorp. Ook wordt er beroepsonderwijs 

gegeven.
• Een nieuw gebouw voor de bibliotheek en de muzieklessen is gerealiseerd. Onze kinderen zijn 

erg muzikaal, en de uitbreiding is echt een zegen!

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Men verbouwt er vooral veel fruit, o.a. bananen en bakbananen, typisch volksvoedsel in de Do-

minicaanse Republiek
• Er is een bakkerij
• Er is een melkerij
• Voeding vanuit bedrijfjes
• Inkomsten door verkoop van overtollige producten uit de bedrijfjes

Bouwplannen
• Het schoolgebouw wordt momenteel gerenoveerd.
• De renovatie van de bestaande huizen is klaar dank zij de organisatie “Versa Care”.
• De middelbare school werd voltooid in 2007.

Achtergrondinformatie
Op het terrein heeft ICC  een boerderij met zo’n 80 koeien, een bakkerij, een werkplaats, een school 
en een kerk. Er wordt ook veel fruit, o.a. bananen en bakbananen, typisch volksvoedsel in de Do-
minicaanse Republiek, verbouwd.

Het planten van de ananassen oogst veel succes. De oogst was bijzonder goed.

Twaalf jonge mensen volgen les aan de universiteit (medische studies, tandheelkunde en rechten). 
Een aantal oudere kinderen zijn reeds aan het werk in de maatschappij.
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el salvador

Naam project: El Salvador Kinderdorp 
Plaats: San Juan Opico (ongeveer 75 kilometer ten noord westen van de hoofdstad)
Aantal kinderen: 56

Geschiedenis

• In 1993 kwam een groep zakenmensen uit Noord Amerika langs een klein weeshuis, 
genoemd  HogarEscuela Adventista (Adventistisch Thuisschool). Het weeshuis ving 
slechts 12 kinderen op ondanks de toename van wezen als nasleep van de 12-jarige 
burgeroorlog  (19801992), die ongeveer 75.000 levens kostte.  

• Geïnspireerd door de nood, zijn Don Kirkman, Garwin McNeilus, en Don Noble gestart 
met het bespreken van de mogelijkheid om een thuisschool campus te bouwen in El 
Salvador, waar minstens 100 kinderen onderdak krijgen. 

• Na financiële ondersteuning te hebben gekregen door de vrijgevigheid van verschillende 
donateurs, is Maranatha Volunteers International direct gestart met de bouw. In 1995, is 
het kinderdorp officieel geopend met 13 kinderen. Het aantal groeide en slechts in een 
paar jaar tijd worden er nu 120 kinderen verzorgd. 

• ICC heeft het El Salvador Kinderdorp toegevoegd aan onze familie op 30 september 
2005 en zal nauw samenwerken met Maranatha en de trouwe donateurs en sponsors om 
de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

ICC Kinderdorp
• Er is een opvangcentrum waar kinderen bij binnenkomst lichamelijk onderzocht worden 

en hun ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Bij ziekte worden ze eerst hier verzorgd.
• Er zijn 6 kinderhuizen. 
• Bij elk huis is een eigen tuin ten behoeve van de kinderen. Het doel is de kinderen een 

veilige omgeving te geven en hen vaardigheden te leren die zij kunnen gebruiken als ze 
het kinderdorp verlaten om zelfstandig verder te gaan.

• Er zijn meer dan 12 gebouwen, waaronder een lagere school, gastenwoning, huizen 
voor medewerkers en vrijwilligers, kantoorgebouw. Daarnaast is er een multifunctioneel 
gebouw die gebruikt wordt voor kerkdiensten, samenkomsten, maar ook waar kinderen 
kunnen spelen bij o.a. slecht weer.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Het kinderdorp wordt voorzien in voedsel dat groeit in de tuinen en kassen op het eigen terrein. 

De kinderen leren daar ook tuinieren en groenten telen.
• Op de plantages en velden rondom de weeshuizen groeien bananen, papaja’s, maïs, rijst en an-

dere gewassen. 

Toekomst
• 2012: er zijn 10 universiteitsstudenten. 
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FIlIppIjnen

Naam project: ICC Philippines
Plaats: Provincie Pampanga, district Luzon, in de buurt van Floridablanca
Aantal kinderen: 21

Situatie van weeskinderen
• Door de slechte economische leefomstandigheden is de situatie voor ouders soms dusdanig 

slecht dat ze niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

Geschiedenis
Opvangcentrum

• In 1998 gestart met opvangen van wees en verlaten kinderen.
• Eerst bij een aantal gezinnen, later in een opvangcentrum in Silang, 50 km ten zuiden van 

Manila.
• Dit opvanghuis is gesloten op het moment dat alle kinderen naar het kinderdorp konden 

verhuizen.
• In 1999 heeft ICC een stuk land van 16 hectare ter beschikking gekregen.

ICC Kinderdorp
• 2 huizen.
• Een lagere school ligt 15 kilometer verderop, maar als er genoeg kinderen zijn, zal er in het kinder-

dorp een lagere school gebouwd worden, waar ook de kinderen van de lokale bevolking onderwijs 
zullen krijgen.

• Momenteel hebben we nog maar één bruikbaar lokaal in de school en is het van belang het 
tweede klaslokaal te realiseren.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Het terrein ligt in een groen en vruchtbaar gebied met een riviertje en is zeer geschikt voor land-

bouw
• Van de regering heeft ICC fruitbomen en zaden ontvangen om haar agrarisch programma te laten 

starten.

Bouwplannen
• Realiseren van tweede klaslokaal.
• Speelplaats voor de kinderen.
• Ontwikkeling van landbouw en microprojecten. 

De tyfoons hebben verleden jaar (2007) veel schade aangebracht
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ghana

Naam project: ICC Ghana
Plaats: Accra
Aantal kinderen: 11 kinderen + 1 universiteitsstudent

Geschiedenis
• In oktober 1998 is Mike NyarkoBassi begonnen met het sponsoren van een weesjongen, 

die hulp nodig had met zijn studie en de basisbehoeften in zijn leven. 
• In december 1998 kreeg hij een verzoek om nog 4 kinderen te sponsoren, dit was teveel 

voor hem. Hij nam contact op met ICC met het verzoek of deze hulp kon bieden. ICC 
ging akkoord. 

ICC Kinderproject
• Huurhuis
• 12 kinderen

Bouwplannen
• Mike NyarkoBassi, onze projectleider ter plekke, hoopt dat het project nu gestalte krijgt en er 

mogelijkheden tot uitbreiding komen.

Achtergrondinformatie
Een landbouwprogramma zal gestart worden om te voorzien in voedsel voor de kinderen en 
ze waardevolle tuiniersvaardigheden te leren. 
Het project heeft hard een auto nodig om kinderen te vervoeren aangezien het huis in een 
plattelandsomgeving staat.  We hebben de wagen ook nodig om de voorraden te vervoeren 
van de markt naar huis en om de kinderen heen en weer te rijden naar de kerk.  Momenteel 
gaan de kinderen naar de nabijgelegen overheidsschool omdat we geen gelegenheid hebben 
om ze naar de Adventistische school iets verder op te brengen.
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guatemala

Naam project: Los Pinos Kinderdorp
Plaats: Poptún (6 uur rijden van de hoofdstad Guatemala City)
Aantal kinderen: 89 (in 2012) + 5 universiteitsstudenten
Overige projecten:  ICAP (5)

Geschiedenis
• In 1976 vond er in Guatemala een grote aardbeving plaats. Door deze ramp verloren veel kin-

deren hun ouders. Naar aanleiding van deze ramp richtten Alcyon en Ken Fleck (USA) in 1978 
International Children’s Care op met als doel het helpen van weeskinderen d.m.v. opvoeding in 
gezinsverband.

• Er werd begonnen met het opzetten van een opvangcentrum waar de kinderen een dak boven hun 
hoofd, voedsel en kleding kregen. Dit is uitgegroeid tot één van onze grootste kinderdorpen met 
op dit moment 12 huizen.

ICC Kinderdorp
• Dit kinderdorp is gestart in 1978.
• 12 huizen.
• Er wordt onderwijs en beroepsopleiding (ICAP) aangeboden om de weeskinderen tot zelfstandige 

burgers op te leiden.
Overige projecten
ICAP - Instituto de Capacitacion Adventista del Peten

• School voor beroepsonderwijs voor de kinderen van het project.
• In 1991 heeft ICC het management van de school overgenomen van de zending.
• Ongeveer 200 leerlingen.
• Inmiddels zijn er kinderen van ons project afgestudeerd van de universiteit als arts en jurist.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• In het kinderdorp worden groenten en vruchten verbouwd. Er werden in 2007 20.000 ananas-

planten gepland.
• Ze hebben een autogarage, een bakkerij, serres en een meubelmakerij. Een kippenindustrie werd 

opgestart

Bouwplannen
• Renovatie van een aantal huizen.
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Naam project: “DEWS Sweet Home” Kinderdorp”
Plaats: Narsapur (in het oosten tussen Chennai en Calcutta)
Aantal kinderen: 63 + 12 universiteitsstudenten

Situatie van weeskinderen
• Duizenden weeskinderen door armoede, overlijden en ziektes.

Geschiedenis
• In 1996 emigreerde Lilly Kaligithi naar haar moederland India en startte een weeshuis in Nar-

sapur: een simpel huis met twee kamers.
• Het huis was al snel vol met 26 kinderen en ze diende haar vraag tot hulp in bij ICC.
• In 1997 werd haar verzoek ingewilligd en werd ze een deel van de ICC familie.
• De familie Wilkinson uit Amerika bezocht het project van Lilly en raakte zo onder de indruk van 

Lilly’s werk dat zij fondsen hebben geworven voor het project. Hiervan hebben ze land gekocht.

ICC Kinderdorp
• 7 huizen.
• In 2008 is onze eerst universiteitsstudent afgestudeerd in Medische Technologie. Hij doet zijn 

stage en verdient nu geld.
Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid

• Er wordt onderwijs en beroepsopleiding aangeboden om de weeskinderen tot zelfstandige 
burgers op te leiden.

• Ontwikkeling van kleine industrieën kunnen assisteren bij operationele kosten en kunnen tevens 
ervaring voor de beroepsopleiding bieden.

• Een agrarisch programma zorgt niet alleen voor voedsel, maar ook om training te krijgen over 
het agrarische vak en om de kosten te dekken voor het project.

• Er is nu een solarpowered water systeem op het terrein die de  huizen voorziet van voldoende 
water en water produceert voor het landbouw programma. Het is nu niet meer nodig met zware 
potten water te halen uit de bron.
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MexIco

Naam project: Hogar de Niños “El Oasis”
Plaats: op 1½ uur rijden van de kustplaats Ensenada in de uitlopers van het Baja-ge-
bergte.
Aantal kinderen: 46 kinderen en 4 universiteitsstudenten

Geschiedenis
• In november 1997 arriveerden de eerste 23 kinderen voor tijdelijke opvang.
• Het eerste huis in het kinderdorp in Mexico werd gebouwd in 1998.

ICC Kinderdorp
• 6 huizen zijn inmiddels gereed.
• De kinderen gaan nu nog naar school in een naburig dorp, maar het is de bedoeling dat er een 

school gebouwd gaat worden in het kinderdorp, voor zowel lager onderwijs als beroepsonder-
wijs.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Het is er droog en dor en behalve helmgras groeit er weinig. Men beschikt er over ongeveer 12 

hectare land, waarvan een deel in de toekomst voor landbouw geschikt gemaakt zal worden.
• Een groep vrijwilligers heeft een aantal jaren geleden 480 bomen geplant, waaronder veel fruit-

bomen, om het terrein van El Oasis heen.
• Voor de watervoorziening maakt men gebruik van een systeem dat eens per 4 tot 6 weken een 

voorraad water oppompt.
• Er is ook veeteelt (kippen en koeien).

Bouwplannen
• Een landbouwkundig programma werd gestart. Het land is vruchtbaar en er is water genoeg. 

Vrijwilligers hebben in 2012 geholpen met het aanleggen van de tuinen en bouwden eveneens 
een serre. Zonnepanelen werden geplaatst om de huizen te kunnen voorzien van elektriciteit.

Lange termijn plannen:
• De afwerking van 10 huizen, woningen voor het personeel, een kantoorgebouw en een gymna-

sium om gedurende de winter te gebruiken.
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Naam project: Myatta Gay Har (“Dorp van Liefde”)
Plaats: ten zuidwesten van de hoofdstad, Rangoon
Aantal kinderen: 52
Overige projecten: 2 Vluchtelingenkampen met 35 kinderen

Situatie van weeskinderen
• Duizenden weeskinderen door hevige burgeroorlogen.

Geschiedenis
• Begin 1997 werd er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden te onderzoeken 

voor een kinderdorp.
• Eind 1997 organiseerde Paul Edgren een gigantische veiling in Redding, California, om fondsen 

te werven voor de eerste twee huizen voor het kinderdorp.

ICC Kinderdorp
• Het kinderdorp bevindt zich in de delta regio, ten zuidwesten van de hoofdstad, Rangoon. Op dit 

moment staan er drie huizen, een rijstveld, een boomgaard en tuinen.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Er wordt onderwijs en beroepsopleiding aangeboden om de weeskinderen tot zelfstandige bur gers 

op te leiden.
• Ontwikkeling van kleine industrieën kunnen assisteren bij operationele kosten en kunnen tevens 

ervaring voor de beroepsopleiding bieden. Momenteel hebben ze een productieve sojabonenin-
dustrie.

• Een agrarisch programma zorgt niet alleen voor voedsel, maar ook om training te krijgen over het 
agrarische vak en om de kosten te dekken voor het project.
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nICaragua

Naam project: ICC Nicaragua
Plaats: Chinandega
Aantal kinderen: 31

Situatie van weeskinderen
• Veel weeskinderen door de verwoestende orkaan Mitch in 1998.

Geschiedenis
• Felix Almendarez, een christelijke zakenman nam contact op met ICC om weeskinderen op te 

vangen.
• ICC gaf gehoor aan de noodkreet en zamelde geld in.

ICC Kinderproject
• In 2005 is een stuk grond aangekocht waar een kinderdorp gebouwd gaat worden. 

Bouwplannen
• Drie huizen zijn klaar en worden nu bewoont door de kinderen. 

Zelfredzaamheid
• Ook zijn er twee zelfredzaamheidprojecten gestart. Zo is er een klein bedrijfje dat stenen pro-

duceert. Deels voor eigen gebruik en de rest voor verkoop. Tevens is er een kleine kippenren 
gebouwd. Een heugelijk feit, is dat de overheid in 2006 een speciale onderscheiding aan ICC 
overhandigde. De overheid wil hiermee laten blijken, dat zij zeer onder de indruk zijn van het 
werk van ICC. 

• In 2012 zorgden wij voor 16 kinderen. Een student bezoekt de universiteit. Dank zij de Rotary 
Club in Nederland werd de veestapel uitgebreid en een watertank aangekocht voor de kaasfab-
riek.Ondertussen wordt er gekookt op biogas. ICC blijft het project steunen en onderzoekt wat 
de mogelijkheden voor verdere uitbreiding.
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Naam project: Lubire si Camin Pentru Copii (“Liefde en Thuis voor Kinderen”)
Plaats: Odobesti (50km ten westen van Boekarest)
Aantal kinderen: 26

Situatie van weeskinderen

• Het dictatorschap van Ceausescu heeft het land Roemenië economisch aan de grond gebracht. 
Dit heeft geleid tot veel wees en verlaten kinderen.

Geschiedenis
• In 1991 richtte ICC een programma in Roemenië op, om voor kinderen met zorgwekkende 

noden te zorgen.
• In 1997 werd de nadruk gelegd op de zorg voor wees en verlaten kinderen.
• In 1997 zijn we gestart met een opvangcentrum in Boekarest.
• In 1998 is er een gebouw en land gekocht in Odobesti, een plattelandsdorp net buiten Boekarest.
• Eind 1998 verhuisde het opvangcentrum naar Odobesti.
• In 1999 werd een grote opening gehouden.
• De regering heeft gevraagd of ICC meer kinderen zou kunnen opvangen.
• Er is besloten om een kinderdorp te bouwen.

ICC Kinderdorp
• De bouw van het eerste kinderhuis is in juli 2002 gestart.
• 1e huis in mei 2003 officieel geopend voor 10 kinderen met ‘huisouders’.
• Het administratiekantoor is inmiddels gereed en in gebruik.
• Het 2de huis was klaar voor gebruik in 2005.
• Het 3de huis was klaar voor gebruik in november 2006.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Ontwikkeling van kleine industrieën die kunnen voorzien in de operationele kosten en 

opleidingsplaats voor de kinderen. Er is een houtbedrijfje.
• Ontwikkeling van veeteelt en landbouw + een groetenserre.
• In 2013 werd de bakkerij afgewerkt en goedgekeurd. Onderhandelingen zijn bezig om te kunnen 

leveren in het dorp en omgeving.

Bouwplannen
• Bouw van een 4de huis.
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srI lanka
Naam project: Mailapitaya Homes
Plaats: Mailapitaya in provincie Kandy
Aantal kinderen : 43

Situatie van weeskinderen
• Duizenden wezen sterven als gevolg van armoede en ziekte.
• Sri Lanka is jarenlang geteisterd door een burgeroorlog.

Geschiedenis
• Eind 1996 kwam de vraag om door armoede getroffen kinderen te helpen met onderwijs in Sri 

Lanka.
• In 1997 huurde ICC een huis in de buurt van Colombo om weeskinderenzorg op te starten.
• In 1999 zorgde ICC voor kinderen in drie gehuurde huizen.
• In 1999 werd een stuk land van ongeveer 4 hectare gedoneerd op het platteland nabij de stad 

Kandy. Het terrein ligt in het midden van het land, in een heuvelachtig en redelijk vruchtbaar 
gebied.

• In 2000 begon de bouw van het eerste huis.
• In 2001 werd het eerste huis geopend.
• In juni 2002 werd het tweede huis geopend.
• Het derde huis werd eind 2004 in gebruik genomen.

ICC Kinderdorp
• ICC blijft het kinderdorp ontwikkelen op de 4 hectare landbouwgrond vlakbij Kandy in centraal 

Sri Lanka.
• We plaatsen de kinderen in een gezin met 10 –12 andere weeskinderen met liefdevolle 

christelijke huisouders, als een echte familie. Hier vinden ze liefde, zorg en gevoel voor 
eigenwaarde.

• Veel van de kinderen die bij ICC Sri Lanka aankomen, zijn verlaten. Sommigen zijn verkocht als 
slaven of dienaren.

• Ze studeren allemaal erg hard en ontvangen extra scholing van hun huisouders om zeker te zijn 
van een succesvol, onafhankelijk leven in de toekomst.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Educatie en een beroepsopleiding helpen weeskinderen om zelfredzame burgers te worden.
• Ontwikkeling van kleine industrieën die kunnen voorzien in de operationele kosten en opleidings

plaats voor de kinderen (melk en kippenindustrie).
• Ontwikkeling van een microindustrie voor arme weduwen, zodat zij hun kinderen zelf kunnen 

blijven verzorgen.
• Een landbouwprogramma om in voedsel, operationele kosten en opleidingsplaatsen te voorzien. 

Er groeien kokosnoten, bananen en groenten op het land maar er is nog ontwikkeling nodig.
• Er werd een nieuw watersysteem geïnstalleerd.
• Het geitenproject werd in 2007 gedoneerd door ICC België.

Bouwplannen
• De bouw van een huis.



21

ICC - 23 pro
jeCten In 17 la

n
d
en

ThaIland

Naam project: Kirsten Jade Rescue Center
Plaats: Mae Tang (in de buurt van Chang Mai, Noord Thailand)
Aantal kinderen: 47 kinderen 
Overige projecten: Ondersteuning van 44 kinderen in 4 vluchtelingenkampen

Geschiedenis
• Het project is opgestart in 1992.
• Het kinderdorp is genoemd  naar Kirsten Jade, een meisje dat in 1992 met een Australische 

groep meekwam om fondsen te werven en verongelukte.

ICC Kinderdorp
• 4 huizen.
• Recentelijk hebben groepen vrijwilligers betonnen paden, een wateropvangsysteem, een kantoor 

en een werkplaats voor beroepstraining voltooid.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Om ieder huis ligt een tuin, waar groenten en fruit worden verbouwd voor verkoop en eigen 

gebruik.
• Ook is er een kleine rozenkwekerij en een kwekerij voor exotische planten. De kinderen helpen 

in de verzorging en het onderhoud.
• De ouders hebben een kleine winkel opgezet en verkopen spullen aan de lokale bevolking.
• Australische vrijwilligers hebben een irrigatiesysteem geïnstalleerd omdat er genoeg water zou 

zijn tijdend de droge maanden.

Bouwplannen.
• Hekwerk, voor de veiligheid van de kinderen.

Overige projecten
Thai Village homes

• Momenteel  ondersteunen we 44 kinderen, verspreid over 4 verschillende locaties.
• Eén van de projecten is een vluchtelingenkamp voor leden van de Birmese Karenstam aan de 

grens met Birma, het huidige Myanmar.
• ICC heeft hier een paar simpele huizen gebouwd voor de opvang van wees en verlaten kinderen 

die in de vele vluchtelingenkampen verblijven.
• De kinderen worden zo beschermd tegen de mensenhandelaren die deze kampen vaak binnen-

vallen om kinderen te ontvoeren voor de seksindustrie in het zuiden van Thailand en in andere 
landen.

• De kinderen die hier verblijven krijgen ook voedsel, onderdak en scholing. Op deze manier 
worden ze voorbereid op een terugkeer naar hun eigen land, als dat mogelijk is.

• Kinderen zijn vaak getraumatiseerd door de oorlogssituatie in hun eigen land. Onderwijs geeft 
hen weer een doel in hun leven en zekerheid voor de toekomst.
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zamBIa

Naam project: Lusaka kinderdorp
Plaats:  Lusaka
Aantal kinderen: 4

Situatie van de weeskinderen
• Meer dan 800.000 kinderen zijn wees geworden, door de gevolgen van AIDS.
• Armoede en oorlog in de omringende landen zijn andere redenen voor het grote aantal wezen in 

Zambia.
• De meerderheid van de weeskinderen wordt opgevangen door de omringende familieleden.
• Er zijn 200.000 weeskinderen zonder familie om voor hen te zorgen.
• Er zijn 23.000 weeskinderen die heel dringend zorg nodig hebben.

Geschiedenis
• In 1998 bezocht een ICC team een paar Afrikaanse landen en als gevolg van dit bezoek werd 

Zambia het eerste land in Afrika om een kinderdorp op te richten.
• In 1999 waren de plannen neergelegd bij het welvaartdepartement Zambia van ADRA.
• In 2000 werd een stuk vruchtbaar land van 25 hectare, begrensd door twee rivieren in Mupapa 

op 200 kilometer ten noorden van Lusaka, geschonken aan ICC om daar met het programma te 
starten.

• Het eerste team van vrijwilligers begon aan het bouwen van het eerste huis voor de kinderen en 
een ander huis, wat al op het terrein stond, werd gerestaureerd en zou gaan dienen als huis voor 
de administrators.

• In 2001 was het eerste huis en de nodige infrastructuur klaar voor gebruik en de eerste kinderen 
werden toegelaten.

•  Na onderzoek is gebleken dat Mupapa een onveilige locatie is voor de kinderen. Malaria en 
slangen zijn daar meer aanwezig dan in andere gebieden. Alle kinderen en enkele stafleden zijn 
geïnfecteerd met malaria, één kind is daar bijna aan overleden. ICC heeft besloten om de kin-
deren naar een veiliger plek te verhuizen in Lusaka. Daar wordt momenteel een huis gehuurd tot 
besloten is wat we kunnen doen in de toekomst.

• Inmiddels is er een koper voor het gebouw in Mupapa.
ICC Project

• ICC blijft bezig met het ontwikkelen van het kinderdorp, zolang er fondsen beschikbaar zijn.
• De kinderen gaan naar de school in Lusaka
• Project wordt sinds 2004 geleid door familie Wilson uit de Verenigde Staten.

Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• Er wordt onderwijs en beroepsopleiding aangeboden om de weeskinderen tot zelfstandige 

burgers op te leiden.
Bouwplannen

Voorlopig wordt het project niet uitgebreid. Er wordt gezorgd dat de huidige kinderen hun school
opleiding kunnen beëindigen. Een van de jongens is afgestudeerd en zoekt een job.


