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Vrijwilligersbeleid
Aanleiding
De afgelopen jaren is vrijwilligerswerk in economisch arme landen in opspraak geraakt. Met name op vrijwilligerswerk
in weeshuizen is veel kritiek geuit. Een concrete aanleiding was de aandacht voor weeshuizen in Cambodja die
kunstmatig in stand worden gehouden zodat inkomsten kunnen worden gegenereerd uit vrijwilligerswerk. In meer
algemene zin zijn hechtingsproblematiek bij kinderen door het komen en gaan van vrijwilligers, het ontbreken van
kennis en ervaring of een gebrekkige sensitiviteit voor de lokale omstandigheden belangrijke kritiekpunten.
Naar aanleiding van de situatie in Cambodja en de daaropvolgende kritiek hebben internationale organisaties
richtlijnen opgesteld voor duurzaam vrijwilligerswerk. Het welzijn van kinderen heeft voor Homeless Child de hoogste
prioriteit. Tevens ziet Homeless Child de toegevoegde waarde van vrijwilligers indien dit aansluit bij lokale behoefte
en een duurzame bijdrage levert. Om dit te waarborgen heeft Homeless Child dit vrijwilligersbeleid opgesteld. Het
beleid is gebaseerd op internationale richtlijnen en de specifieke situatie van onze partners in Honduras.

Context
Homeless Child is een Nederlandse stichting die lokaal samenwerkt met de Hondurese stichting Proniño Honduras.
Proniño beheert de opvanghuizen ‘Las Flores‘ voor jongens en ‘Bellas Princesas’ voor meisjes. Niet alle kinderen die
bij Proniño wonen zijn wees. Het merendeel van de kinderen (95%) is uit huis geplaatst door de Hondurese
kinderbescherming of rechter. Een klein aantal van de kinderen (5%) is zonder tussenkomst van overheidsinstanties bij
Proniño terecht gekomen. Waar mogelijk onderhoudt Pronino contact met de familieleden van kinderen en stimuleert
dat de kinderen hun familie regelmatig zien.
De kinderen van Pronino zijn zeer kwetsbaar omdat zij een problematische start het leven hebben gemaakt. De
trauma’s uit het verleden beïnvloeden het gedrag van de kinderen. Naast specifieke psychische zorg, hanteert Pronino
de methode ‘Trauma Based Relations’ (TBR) om positief gedrag te stimuleren. Afgelopen jaren is deze methode zeer
effectief gebleken indien consequent toegepast. Eerder verstoorden de vrijwilligers die Proniño bezoeken soms de
toepassing van deze methode. Sindsdien verplicht Proniño alle vrijwilligers een cursus TBR te volgen van de lokale
TBR specialist. Op deze is manier de continuïteit van de toepassing van de methode gewaarborgd.
Via ‘The Children's Home project’, de Amerikaanse partner van Proniño, doen veel Amerikanen vrijwilligerswerk voor
Proniño. Het vrijwilligersbeleid van The Children’s Home Project is minder strikt dan het vrijwilligersbeleid van
Homeless Child. Zo zijn er geen restricties voor de frequentie van het contact met kinderen, tijdsduur of expertise op
het gebied van vrijwilligerswerk. Homeless Child streeft ernaar om op lange termijn meer eenheid te creëren in het
vrijwilligersbeleid van Homeless Child, Proniño Honduras en The Children’s Home Project.

Vrijwilligerswerk in Honduras via Homeless Child
Uitgangspunten:
Het algemene uitgangspunt van Homeless Child is dat vrijwilligers het contact met de kinderen beperken.
Vrijwilligers hebben dan ook geen zorgtaken.
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Om de continuïteit van de toepassing van de methode voor positief gedrag te waarborgen, indien vrijwilligers
toch contact hebben met de kinderen, krijgen alle Nederlandse vrijwilligers (online) de cursus TBR van de lokale
TBR specialist.
Vrijwilligers leveren geen financiële bijdrage voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers investeren tijd en kennis in Homeless Child of Pronino, zij betalen niet voor het verrichten van
vrijwilligerswerk. Op deze manier voorkomen we een financiële prikkel voor het aantrekken van vrijwilligers. Indien
vrijwilligers geld willen doneren kan dit via Homeless Child.
De periode van vrijwilligerswerk is minimaal 3 maanden. De voorkeur gaat uit naar een langere periode.
Vrijwilligers leveren een bijdrage vanuit hun studie of professionele achtergrond.
Homeless Child is ervan overtuigd dat vrijwilligers de grootste toegevoegde waarde bieden indien zij hun kennis
of ervaring uit de praktijk inzetten. Dit wordt internationaal onderschreven.
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