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Achtergrond Beautiful Kidz 

Namibië: 

Een land van contrasten. In het noorden is groen 

vruchtbaar land en in het zuiden sprake is van grote 

droogte. De meeste mensen leven verspreid over kleine 

nederzettingen in sloppenwijken. Voor velen zijn voorzie-

ningen zoals stromend water en elektriciteit niet beschikbaar. 

Het land heeft zo'n 2.7 miljoen inwoners waarvan bijna 1 mil-

joen inwoners jonger dan 14 jaar is. Meer dan 30% van deze kin-

deren leeft in extreme armoede. Een dagelijkse maaltijd krijgen ze 

Het afgelopen jaar zijn de scholen bijna 6 maanden geslo-

ten geweest. Het resultaat hiervan is dat de kinderen van de 

regeringsscholen (zo’n 90% van alle kinderen) in al die 

maanden geen onderwijs heeft gehad. Afstandsonderwijs 

was niet mogelijk omdat kinderen in de achterstandswijken 

en nederzettingen hiervoor geen voorzieningen hebben.  

Honderdduizenden kinderen hebben hierdoor een extra 

leerachterstand opgelopen. Een schril contrast met kinderen 

op privéscholen waar het onderwijs wel doorging. Door dit 

alles is de aandacht op het geven van kwalitatief goed on-

derwijs nog groter geworden. Dat is de missie van Beautiful 

Kidz.   

Een belangrijke reden waarom de inkomensongelijkheid 

zo groot blijft is dat de meeste kinderen geen toegang 

hebben tot kwalitatief goed onderwijs. De regerings-

scholen zijn overvol en er zijn te weinig leraren en mid-

delen om les te geven. Toegankelijker kwaliteitsonderwijs 

is cruciaal om ongelijkheid, en daarmee armoede, te be-

strijden. Helaas doet Namibië het slecht in dat opzicht 

en nu heeft Covid-19 de situatie nog moeilijker ge-

maakt. Vooral door de maatregelen van de pandemie, 

zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt en is de leefsitu-

atie verslechterd. 

Namibië is ook 1 van de top 3 landen van de wereld 

waar de inkomensongelijkheid het grootst is. Dit maakt 

dat het levensonderhoud duur is en dat de meeste men-

sen dit dan niet kunnen betalen. 



Sinds 2003 biedt Beautiful Kidz hulp aan 

de allerarmsten in Windhoek, de hoofdstad 

van Namibië en in het achtergesteld gebied 

Ovitoto. De educatieve programma’s worden da-

gelijks gratis aangeboden aan honderden kinderen, 

tieners en volwassenen. Van kleuterschool tot huiswerk-

klassen, van sportactiviteiten tot een naaldwerk-atelier en 

van wijktraining tot noodhulp. Ook worden de kinderen fysiek 

geholpen met dagelijkse maaltijden en medische hulp. 

Programma’s 

Het onderwijs, gecombineerd met karakter vorming en het leren om gezonde keuzes te maken, 
kan de cyclus van armoede doorbreken. 

Kinderen in de achterstandswijken waar wij werken hebben een grote achterstand op 

school. De kwaliteit van onderwijs op regering scholen is erg laag waardoor de kinderen 

die een plekje hebben weten te bemachtigen niet echt geholpen worden. De klassen in la-

gere scholen zijn vol (zo’n 50 kinderen per klas) en er zijn vaak geen lesmaterialen of zelfs 

genoeg stoelen aanwezig.  

Bijlessen en huiswerkbegeleiding 

(Totalen zijn gebaseerd op de twee centra van Beautiful Kidz) 



Doordat veel kinderen niet mee kunnen komen, verlaten veel leerlingen de lagere 
school vroegtijdig zonder diploma. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters was  in 
2020 meer dan 30.000 kinderen. Dit is een groot aantal op een kleine populatie. 
Daarnaast is meer dan 50% van de kinderen gezakt voor het eindexamens. Deze uit-
vallers hebben nauwelijks kans op een baan en hangen op straat rond waar de kans 
groot is dat ze afglijden tot crimineel gedrag en de dames heel jong zwanger wor-
den. 

Er is plaats voor 100 kinderen. Aan het begin van het schooljaar wordt ieder 

kind getoetst en daarna ingedeeld in de klas die het beste bij het niveau 

past. Wanneer nodig krijgen de kinderen individueel les. 

Het doel van dit lesprogramma is om gemotiveerde leerlingen van de lagere school 

te helpen met de vakken waar ze problemen mee hebben en om een veilige plek te 

bieden waar kinderen hun huiswerk kunnen maken. De meeste kinderen die komen 

kunnen niet lezen en schrijven. Engels is de officiële voertaal in Namibië, alleen ken-

nen de meeste kinderen hun moedertaal waardoor het moeilijk is om te begrijpen wat 

hen wordt geleerd op school. Het is dan ook de eerste prioriteit om de kinderen te 

helpen met de Engelse taal. 

 

De kinderen komen meestal uit huizen waar er geen ouders zijn die om ze geven en 

waar er niemand is om hen te helpen met huiswerk. Veel verzorgers tonen geen enke-

le interesse in hun kinderen. Bovendien zijn er geen extra hulpmiddelen zoals woor-

denboeken, computers of zelfs maar potloden om mee te schrijven Ook hebben de 

kinderen geen leerboeken van de vakken waar ze moeite mee hebben. Al deze ma-

terialen zijn beschikbaar bij Beautiful Kidz en de kinderen mogen deze gratis gebrui-

ken.  

Het programma ‘bijlessen en huiswerkbegeleiding’ is onlos-

makelijk verbonden aan de andere onderdelen van ons 

onderwijsaanbod. Specifiek denken we hierbij aan de 

computerklassen, de bibliotheek, de jeugdclubs en 

de vakantiekampen. Naast he onderwijs leggen 

wij de focus op karaktervorming en het leren 

van het maken van gezonde/juiste keuzes. 

Wat bieden we 

Andere activiteiten 



In de afgelopen 17 jaar hebben we met veel plezier 

en succes onze ontwikkelingsprogramma’s kunnen 

uitvoeren! De activiteiten beïnvloeden niet alleen 

de begunstigden van het centrum. Ze hebben ook 

een positief effect op een groot aantal van hun fa-

milieleden en vrienden in de wijk! 

Jaarlijks doen er ca. 450 leerlingen mee met de middagprogramma’s. Deze jon-

ge mensen volgen trainingen en zijn daardoor stabiele en positieve leden van de 

samenleving. De extra lessen Engelse taal, de huiswerk- en computerklassen hel-

pen de studenten om mee te kunnen komen op school, waardoor het makkelijker 

voor ze is om hun eindexamens te halen. 

De leerkrachten en het ondersteunend personeel komen allemaal uit de wijk 

waarin gewerkt wordt. Momenteel kunnen meer dan 60 lokale medewerkers van 

een fulltime baan worden voorzien. We ervaren dat het personeel steeds meer 

de verantwoordelijkheid neemt voor het centrum en het werk dat er gedaan 

wordt. De financiële bijdrage die we aan deze mensen kunnen geven, helpt hen 

om voor zichzelf en hun families te zorgen. 

140 volwassenen volgen jaarlijks de verschillende trai-

ning- en ontwikkelingsprogramma’s. Bij het naaldwerk-

atelier “Anusa” hebben 15 vrouwen en een man  nu 

een fulltime baan en inkomen. Daarnaast wordt 

een deel van de winst vanuit het naaldwerk-

atelier gebruikt om de onderwijsprogram-

ma’s te financieren. 

Er zijn meer dan 800 kinderen ‘afgestudeerd’ op onze kleu-
terscholen. Veel van hen gaan nu naar nabijgelegen scholen of 
studeren al aan de universiteit. Daarnaast is er ook een groot aantal jong 
volwassenen die nu een vaste baan hebben. Het doel is om lange termijn 
impact te hebben in het leven van een kind. Daarom kunnen de kinderen 
meedoen aan de programma’s bij Beautiful Kidz vanaf de kleuterschool tot 

het moment dat ze een baan hebben. 

Resultaten van onze Beautiful Kidz 

Centra 



 

 

In Namibië wordt ervoor het grootste gedeelte van de activiteiten geen vergoeding ge-

vraagd, gewoonweg omdat de doelgroep het niet kan betalen.  

Beautiful Kidz maakt in Nederland maximaal 5% kosten t.b.v. organisatiekosten. Jaarlijks 

wordt een jaarverslag gepubliceerd, inclusief een jaarrekening, met een verklaring van een 

onafhankelijke accountant. In dit jaarverslag wordt per onderdeel ook een totaaloverzicht 

van de kosten en het aantal bijdragende fondsen verstrekt; vanwege privacy worden indivi-

duele donateurs daarbij niet met name genoemd. 
  

In Namibië is Beautiful Kidz geregistreerd als Welzijnsorganisatie bij het Ministerie van Ge-

zondheid en Sociaal Werk en bij het Ministerie van Kinderbescherming. 

Verantwoording 

Inkomsten 

Voor 2021 is als doel gesteld 55% van de totale kosten in Namibië te werven. De wens is 

dat dit percentage de komende jaren hoger wordt, zodat de afhankelijkheid van buiten-

landse fondsenwerving minder wordt. 

Daarnaast wordt er voortdurend gezocht naar manieren om zelfvoorzienend te worden. Zo 

is er een start gemaakt met het Naaldwerk-atelier “Anusa” en de bakkerij in Ovitoto. Helaas 

is de winst hiervan onvoldoende en daardoor is men nog grotendeels afhankelijk van de fi-

nanciële bijdragen van fondsen, bedrijven, particulieren en andere organisaties. 

Van iedere werkende volwassene zijn  ± 15 mensen financieel afhankelijk.  



Kostenbegroting 

De salarissen die zijn opgenomen in de begroting zijn niet marktconform. Gezien 

de beperkte inkomsten werkt het personeel voor een maandelijkse vergoeding 

van max.   € 250,00 p/p. Daarnaast wordt er regelmatig gewerkt met vrijwil-

ligers. 

1) 

2) 

 

2) 

1) 

 

Door het bestuur in Namibië wordt intensief gewerkt aan lokale fondsenwerving. 

Er is echter grote armoede in het hele land; het aantal gevers is er beperkt. Er 

zijn particulieren en bedrijven die maandelijks financieel bijdragen. Ook worden 

goederen in natura geschonken, zoals schoonmaakmiddelen, toiletartikelen en le-

vensmiddelen. 

Vergoeding 5 onderwijzers en 5 assistenten:      €    4.940,- 

Lesmaterialen en activiteiten:       €    2.971,- 

Studie boeken:         €    1.450,- 

Levensmiddelen:         €       950,- 

Huisvesting:           €       800,- 

            €  11.111,- 

Begrote lokale bijdrage       -/-  €    6.111,- 
  

         TEKORT  €    5.000,- 
 




