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LOPENDE PROJECTEN 
 

Financiële adoptie van kinderen ten behoeve van hun opleiding 

Dit project is in april 2007 van start gegaan. Opleiding en 

training vormen een wezenlijk onderdeel in de aanpak van 

CPC om de straatkinderen te reïntegreren in de maatschappij. 

Het is belangrijk dat de kinderen naar school kunnen. De 

kosten per leerling om basis-, vervolg- en beroepsonderwijs 

te volgen bedragen gemiddeld € 100 per kind per schooljaar. 

Hiermee worden het schoolgeld, de leermiddelen, de kleding 

en de eventuele reiskosten gedekt. De familie kan dit niet 

betalen. Bij dit project gelden onderstaande uitgangspunten: 

 CPC selecteert uit haar eigen doelgroep de kinderen, die 

voor scholing in aanmerking komen. 

 De ouders, voorzover aanwezig, geven schriftelijk 

toestemming voor de opleiding van hun kind 

 CPC verstrekt het schoolgeld maandelijks aan de kinderen 

en controleert ook maandelijks of dit volgens de 

afspraken wordt uitgegeven. 

 CPC houdt contact met de scholen en met de leerlingen 

en evalueert halfjaarlijks de vorderingen van de leerling in 

de ruimste zin. 

 De leerlingen moeten instemmen met het schoolcontract, o.a. inhoudend dat zij niet of 

in ieder geval minder gaan werken. 

De financiële 'adoptiefouder' krijgt via Stichting Elnura: 

 bij de start een schets van het kind en de te volgen opleiding, 

 als alles goed gaat jaarlijks een rapportage over de vorderingen en de vervolgplannen 

 als niet alles goed gaat tussentijds relevante informatie 

Vanaf de start van het project is het aantal kinderen dat via deze adoptie naar school kon, 

langzaam maar zeker gestegen. 

 

Vervanging verrotte raamkozijnen met 

enkel glas in kunststof raamkozijnen 

met dubbel glas 

 

De illustraties spreken boekdelen. In de 

shelter, waar de dakloze kinderen worden 

opgevangen en een (tijdelijk) thuis vinden, 

is nog een aantal ramen dringend aan 

vervanging toe.  

 

verrot kozijn 

kapotte ruiten 
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De wereldwijde economische en financiële crisis versterkt de terughoudendheid in het 

verlenen van financiële steun. CPC doet er alles aan om zijn doelgroep alle support te 

geven die nodig is. De financiële krapte raakt daardoor als eerste de eigen organisatie en 

helaas laat zich dat voelen in uitstel van noodzakelijk onderhoud aan het pand. Nieuwe 

ramen geven niet alleen een prettiger leefomgeving, maar ook een besparing op de 

energiekosten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Een deel van de ramen is al 

vervangen. De kosten voor levering en plaatsing van de nog niet vervangen ramen belopen 

zo'n € 2.500.  

 

Wij mochten al een mooie bijdrage ontvangen van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer, de 

snuffelmarkt die primair doelen van diaconaal en/of maatschappelijk belang steunt. 

. 

Aanleg tuin / speelplaats bij zomerhuis in Chok-tal 

Dit in 2011 in gebruik genomen zomerhuis kon in 

2012 worden voorzien van nog noodzakelijke 

faciliteiten (waterpomp, toilet e.d.) met een 

bijdrage van Rotary Zoetermeer en Bishkek (zie 

afgeronde projecten 2012). Een grote wens is nu 

nog het inrichten van de tuin. Hiervoor is in 

samenwerking met Colour4Kids een ontwerp 

gemaakt met als uitgangspunt zoveel mogelijk 

gebruik te maken van in de omgeving aanwezige 

grondstoffen/ producten. De tuinarchitecte Ineke 

Brunekreeft is erin geslaagd de wensen van het 

CPC-team en van de kinderen erin te verwerken. 

Colour4Kids, Stichting Elnura en de tuinarchitecte proberen nu sponsors voor dit project te 

vinden.  

 

In het zomerhuis kunnen de kinderen op adem komen en 

'vakantie vieren'. Daarnaast worden er trainingen 

georganiseerd, zowel voor de kinderen als voor de 

ouders van de kinderen, voor leraren van de scholen die 

door CPC-kinderen worden bezocht, en voor de 

medewerkers van CPC. Het huis ligt vlakbij het Issyk-kul, 

het grootste meer van Centraal Azië. Het wordt omringd 

door met sneeuw bedekte bergketens, maar het meer 

bevriest nooit. Daarom heeft het de naam Issyk-kul (= 

warm water) gekregen.  

 

De eerste nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas 

 

http://www.colour4kids.nl/content/Nieuws/02-03-2013/Tuinontwerp+zomerhuis+Kirgizie+klaar
http://www.brunekreeftelst.nl/
http://www.brunekreeftelst.nl/

