Presentatiemap voor scholen
Stichting BeHoCa

‘Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.’
‘You must be the change you want to see in the world.’
Mahatma Gandhi
Indiaas politiek en geestelijk leider (1869 - 1948)
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Inleiding
Stichting BeHoCa (Believe, Hope en Care) is opgericht door Melissa Kreps in 2012. Stichting
BeHoCa is het geloof de hoop en de zorg voor de straatkinderen van Kenia.
Melissa heeft, tijdens haar studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening, stage gelopen in ZuidAfrika. Deze prachtige ervaring heeft haar, na het behalen van haar studie, doen terugkeren
naar Afrika. Melissa belandde deze keer in de stad Mombasa in Kenia en heeft daar gewerkt
met weeskinderen, aidswezen en uiteindelijk met straatjongens. Tijdens het werken met de
straatjongens ondervond Melissa dat deze kinderen op vele gebieden tekort worden gedaan
en dat de kansen en mogelijkheden voor deze kinderen als het ware nihil zijn. Melissa wilde
hier verandering in brengen en is daarom in 2013 teruggekeerd om haar droom na te leven.
Kinderen zijn overal ter wereld de ‘zwakkeren’ van de samenleving. Vooral kinderen zonder
ouders of verzorgers zijn kwetsbaar. Zij hebben iemand nodig die voor hen opkomt en zorgt
dat ze datgene krijgen wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.
Stichting BeHoCa zet zich hiervoor in en neemt zoveel mogelijk straatkinderen op in het tehuis
waarbij de kinderen voldoende gespecialiseerde hulp en ondersteuning wordt aangeboden.
Dit zodat de kinderen zichzelf weer open durven te stellen om te durven dromen, om te
durven veranderen, om te leren en te groeien, maar vooral om weer kind te durven en
mogen zijn!
In dit document vindt u meer informatie over hoe Melissa haar droom naleeft, de stichting,
wat de stichting kan betekenen voor u, maar ook wat u voor de stichting kan betekenen.
‘I have a dream.’
Martin Luther King, baptistische dominee en politiek leider (1929 - 1968)
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Wie is Stichting BeHoCa?
Stichting BeHoCa
Stichting BeHoCa zet zich in voor de straatkinderen van de stad Mombasa in Kenia. De
leefomstandigheden van de kinderen op straat zijn hard. Zij slapen en leven op onveilige
plekken, eten en drinken onveilig water en voedsel. De kinderen hebben dagelijks te maken
met geweld, mishandeling en seksuele uitbuitingen, worden keer op keer verjaagd door politie
en omwonenden en komen veelal (om te overleven) in aanraking met criminaliteit en drugs.
Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een
kansrijke toekomst! De overheid van Kenia kan hier (nog) niet aan voldoen. Daarom zien wij
het als onze missie, om middels hulp van andere welwillenden, de kinderen van Mombasa
deze kans te bieden middels gebruikmaking van deze stichting.
Momenteel wonen er rond de 20 jongens in het BeHoCa huis en worden er verschillende
jongens vanuit BeHoCa ondersteund terwijl zij thuis wonen. Deze jongens hebben de leeftijd
van ±7 t/m ±20 jaar en gaan allemaal naar school.
Inspiratie
Zoals in de inleiding is beschreven heeft Melissa haar leven in Nederland achter zich gelaten
om haar droom na te leven om zich in te zetten voor de straatjongen in Kenia, in Mombasa.
Haar stichting heeft anderen ook geïnspireerd en inmiddels zijn er al verschillende vrijwilligers
en stagiaires afgereisd naar Kenia om daar de handen uit de mouwen te steken. Allemaal
komen zij met verschillende redenen om te
helpen, maar met dezelfde intentie, namelijk
de kinderen weer kind te laten zijn!
Het bestuur
Stichting BeHoCa beschikt over een vijftallig
bestuur:
• Voorzitter: Melissa Kreps
• Vice-voorzitter: Marja van Garderen
• Secretaris: Anke Meersta
• Penningmeester: José Kreps
• PR & webdesigner: Rianne Heijkoop
De stichting is een non-profit organisatie. Dit houdt in dat Melissa, het bestuur en de
vrijwilligers of stagiaires dus géén vergoedingen ontvangen voor ons aandeel in de stichting.
Al het geld wordt voor 100% gebruikt waar het voor bedoeld is.
Stichting BeHoCa heeft een ANBI-status en is dus een erkend goed doel.
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Wat biedt Stichting BeHoCa?
Onderdak
De jongens die in het BeHoCa huis wonen
leven in een huis waar alles aanwezig is
wat zij nodig hebben om te ontwikkelen. Er
wordt gewerkt vanuit de piramide van
Maslow. Dit houdt in dat Stichting BeHoCa
eerst zorg dat de jongens voorzien worden
van de eerste levensbehoefte, namelijk
voeding en onderdak.
Wanneer zij een langere tijd in het BeHoCa huis wonen werken zij steeds meer aan de
vertrouwensbanden met de social workers. Door het bieden van onderwijs en
ondersteuningsplannen (zie hieronder voor meer informatie) zullen zij zich ook kunnen
richten op het stukje ontwikkeling.
In het BeHoCa huis wordt er gewoond als een familie. De jongens zijn als broers voor elkaar,
Melissa wordt gezien als ‘mum’ (dit is een respectvol gebaar van de jongens en normaal
binnen de Keniaanse cultuur). De social workers, vrijwilligers en stagiaires zijn ‘uncles’ en
‘aunties’.
Onderwijs
Alle jongens die bij Stichting BeHoCa wonen, ontvangen onderwijs. De nieuwe jongens worden
de eerste periode klaargestoomd om naar school te kunnen. Denk hierbij dat zij middels
thuisonderwijs kunnen wennen aan vakken die op school worden gegeven. Maar ook het stil
zitten in schoolbanken. Sommige van de jongens zijn namelijk nog nooit naar school geweest!
De jongens gaan allemaal naar een privéschool, ook al zijn sommige jongens al 15 jaar oud.
Dit komt omdat school kijkt naar het niveau van de jongens en niet naar de leeftijd. Dit is één
van de voordelen van het gaan naar een privéschool. Als er was gekozen voor een generale
school, dan zouden de jongens op leeftijd worden ingedeeld in een klas, waar zij dan met 80
á 90 andere kinderen in de klas zitten. De kans op ontwikkeling hierbij is minimaal.
De jongens hebben drie keer per jaar een maand vakantie: in april, augustus en december. In
deze maanden gaat Stichting BeHoCa verder met thuisonderwijs. Dit vanwege de (grote)
achterstanden die de jongens hebben. Thuisonderwijs houdt in dat vijf ochtenden in de week
de jongens extra lessen krijgen in hetgeen waar zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Ondersteuningsplannen
In veel tehuizen in Kenia ontvangen de kinderen onderdak en voeding. Deze tehuizen zijn er
op gericht om zoveel mogelijk straatkinderen op te nemen. Er zijn tehuizen die hierbij de
mogelijkheid bieden om naar school te gaan. Maar gezien het verleden van vele kinderen en
het leven op straat is er meer nodig om de kinderen zich goed te laten ontwikkelen. Hiermee
onderscheidt Stichting BeHoCa zich van andere tehuizen.
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Stichting BeHoCa heeft voor elke jongen een
individueel ondersteuningsplan. Dit houdt in dat
Stichting BeHoCa aan de slag gaat met
(probleem)gedrag van de jongens. Een klein
voorbeeld van hoe hier aan gewerkt wordt is door
te werken met een beloningssysteem. Hier kunnen
de jongens punten verdienen wanneer zij positief
gedrag laten zien, waar zij eerder probleemgedrag
lieten zien. Hiernaast hebben jongens regelmatig
gesprekken met begeleiding en wordt gekeken waar
zij aan willen werken en welke problemen zij
ondervinden.
Hierbij wordt altijd in het achterhoofd gehouden dat de jongens heftige dingen hebben
meegemaakt. De jongens zijn beschadigd geraakt. Door het bieden van onderdak, onderwijs
en ondersteunings-plannen wordt er hard gewerkt om de jongens weer onbezorgd kind te
kunnen laten zijn.
‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.’
Nelson Mandela (1918 - 2013)
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Wat kan Stichting BeHoCa bijdragen aan school?
Presentatie
Wanneer een school een actie houdt om geld in te zamelen voor Stichting BeHoCa dan
verzorgen wij een presentatie over Stichting BeHoCa en Kenia. Een presentatie wordt gegeven
door een bestuurslid en kunnen wij geven op verschillende niveaus die gelijk zullen zijn aan
de onder-, midden en bovenbouw. Een presentatie zal ongeveer 20 á 30 minuten duren. Er
zijn filmpjes beschikbaar welke gericht zijn op het onderwijs, Kenia, het leven in het BeHoCa
huis en van de jongens die ongeveer dezelfde leeftijd hebben van kinderen op de basisschool.
Update
Doordat Stichting BeHoCa een kleine stichting is met korte lijnen, zal er regelmatig een update
plaatsvinden wat betreft de ontwikkelen bij Stichting BeHoCa. Dit kan zijn middels een brief,
foto’s of filmpjes.
Koppeling
Bij Stichting BeHoCa is het mogelijk om aan elke klas één van de BeHoCa bewoners te koppelen
die ongeveer dezelfde leeftijd hebben als de kinderen uit de desbetreffende klas, van wie dan
ook regelmatig een update komt. Er zal begonnen worden met een kennismakingsfilm waarin
de gekoppelde jongen zich voorstelt.
Informatiefolder
Stichting BeHoCa kan informatiefolders aanleveren van de stichting voor geïnteresseerden.
Lesbrief
Stichting BeHoCa kan een lesbrief aanbieden wat betreft Kenia, de Afrikaanse cultuur en
natuur.
Live-verbinding met Mombasa
Wanneer er een actie zal plaatsvinden, middels sponsorloop een markt o.i.d. is het mogelijk
om een live-verbinding met Mombasa te hebben.
‘You can’t change Africa, Africa will change you.’
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Hoe kan school Stichting BeHoCa helpen?
Een school kan zich op verschillende manieren inzetten voor Stichting BeHoCa. Enkele
voorbeelden zijn:
•

De schooljaar lang zendingsgeld ophalen voor Stichting BeHoCa.

•

Een actieweek organiseren, bijvoorbeeld rondom de kerst. Hierin kan er een
sponsorloop of bijvoorbeeld een markt worden gehouden.

•

Lessen koppelen aan Stichting BeHoCa. Hierbij kan gedacht worden aan brieven
schrijven naar de jongens van het BeHoCa huis in de Engels. De jongens vinden
namelijk niets leukers dan te weten dat mensen in het verre Nederland aan ze denken.
Bij aardrijkskunde kan aandacht besteed worden aan het Afrikaanse land Kenia en de
Afrikaanse cultuur en natuur, hierbij kan de lesbrief gebruikt worden die Stichting
BeHoCa kan aanleveren.

•

De jongens in het BeHoCa huis zijn enorm creatief. In de vrije tijd werken zij graag aan
het bouwen van het kippenhuis, beschutting van de groentetuin maar maken zij ook
graag armbanden, hun eigen bordspellen en dromenvangers. Het maken van
armbanden willen zij ook de kinderen in Nederland leren! Deze zouden bijvoorbeeld
op de markt tijdens een actieweek kunnen worden verkocht.
Natuurlijk zijn andere ideeën hoe school zich kan inzetten ook van harte welkom!

Waarom Stichting BeHoCa steunen?
Investering in de toekomst van kwetsbare kinderen
Lokaal en kleinschalig
Direct contact en korte lijnen
Enorme inzet en betrokkenheid medewerkers en vrijwilligers
Iedere euro komt rechtstreeks ten goede aan Stichting BeHoCa!
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Contactgegevens Stichting BeHoCa
Wij hopen dat u met veel plezier deze presentatiemap heeft gelezen! Heeft u na het lezen van
deze informatie gids nog vragen of wilt u om andere redenen nog contact opnemen? Dat kan
op de volgende manieren:
Stichting BeHoCa
De Rosmolen 24
5386 EK Geffen
The Netherlands
IBAN: NL62 RABO 0135 0402 05
KVK. Nr.: 55688152
BeHoCa Foundation
Postbox 95943-80106
Mkomani, Mombasa
Kenya
E-mail: info@behoca.nl
Op de website, Facebook en Instagram vindt er regelmatig een update plaats vanuit Kenia,
maar ook van acties in Nederland:
• Website: www.behoca.nl
• Facebook: www.facebook.com/behoca/
• Instagram: www.instagram.com/behoca_foundation/
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