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VOORWOORD  

  
Bij deze willen wij u middels deze evaluatie informeren over onze uitgevoerde activiteiten van 2019 en 

de behaalde resultaten.  

  

Wij zijn Stichting Let’s Care en actief op de 

Filipijnen. Op het eiland Panay (5 miljoen 

inwoners) en met name in de provincie Antique 

(650.000 inwoners). Let’s Care Nederland 

verzorgt de fondswerving en project aansturing 

op directie niveau. De lokale stichting Let Us 

Care Foundation inc. is verantwoordelijk voor de 

operationele project en programma uitvoering.   

Wij kunnen met trots en blijdschap zeggen dat 

alle lopende projecten en programma’s met 

succes geïmplementeerd zijn en wij nu ook onze 

blik kunnen gaan richten op de financiële 

zelfstandigheid. Dit jaar vieren wij ons 8 – jarig 

jubileum en wij zijn dankbaar en blij dat wij voor 

zoveel kinderen en mensen een betere toekomst 

hebben weten te creëren.  

 

Wij danken alle donateurs en sponsors voor de  

steun en vertrouwen in ons zodat wij dit samen  

mogelijk hebben kunnen maken. Dit geeft ons 

meer kracht en enthousiasme om met elkaar de wereld mooier te maken. 

 

Samen werken wij aan een mooiere wereld! 

1. Inleiding   

  

Wij hebben dit jaar, naast het continueren van onze lopende programma’s, met name gewerkt aan ons 

inkomsten genererend programma Volunteer, study travel zoals in het jaarplan gepland. En tevens 

hebben wij dit jaar met een vernieuwd programma en wijziging van de personele taken gewerkt aan de 

preventie campagne “Stop Kindermisbruik”. Dit niet alleen in onze provincie maar in meerdere 

provincies op het eiland Panay (5 miljoen inwoners). 

De in 2018 vernieuwde en uitgebreide trauma therapeutische interventies zijn nu professioneel 

geïmplementeerd en tijdens de interne audit heel effectief gebleken. Dit alles is heel degelijk, solide, 

ingebed in het kwaliteitsmanagementsysteem en onderbouwd door professionele trauma testen. 

 

In 2019 hadden wij een managementwissel en hebben wij onze personeel en directie uitgebreid met 

meer mankracht op weg naar een financiële zelfstandigheid.  

Ten tijde van het maken van dit verslag, is Corona op het podium verschenen en met name de lockdown 

heeft voor onze programma’s een negatieve werking gehad. Met name in het prachtig lopend Volunteer 

study en travel programma. Maar daar zullen wij verder in dit verslag geen melding van maken omdat 

dit verslag gaat over het jaar 2019.  

 

Dit jaar hebben wij weer 13 gelukkige meisjes met succes trauma vrij met hoop en zin in de toekomst 

kunnen re-integreren in de community. In totaal hebben wij in de afgelopen 9 jaar 121 meisjes 

behandeld in het home for girls, 103 meisjes in het nazorgprogramma gehad, 127 jongens geholpen 

van de straat in de schoolbanken, 340 arme kinderen naar school laten gaan, 625 mensen geholpen 

met oogzorg en 265 met tandheelkundige zorg en daarnaast duizenden mensen tijdens de tyfoon 

geholpen met een nieuw huis, medicijnen, vissersnetten, boten, klaslokalen, eten en hoop.  
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Daarnaast hebben wij gewerkt aan de preventie en bewustwording omtrent kinderrechten en 

kindermisbruik in de communities. Dit brengt veel bewustzijn onder jongeren, ouderen, docenten, 

overheidsdienaren met zich mee, zodat wij stap voor stap werken aan een wereld zonder kindermisbruik 

– en mishandeling en verwaarlozing.  

 

Wij zijn nu druk doende met ons volunteer, stage en travel programma om stagiaires en vrijwilligers bij 

onze projecten en die van onze partners te laten stage lopen en werken. Dit programma gaat steeds 

beter lopen en wij zijn met een 2 tal scholen een samenwerking aangegaan. Dit betekent dat wij nu ook 

werkzaam zijn op het gebied van milieu, gezondheidszorg, educatie en tal van andere werkvelden 

waarop wij invloed hebben kunnen uitbreiden. Dit is een prachtige win, win, win situatie.    

  

Wij danken dan ook al onze personeelsleden op de Filipijnen, bestuursleden, de vrijwilligers in 

Nederland, de donateurs en fondsenverstrekkers en alle anderen die bij hebben gedragen aan dit 

succes. Op de Filipijnen lopen al onze bestaande programma’s en projecten goed. Wij zijn nu flink aan 

de slag met het in de markt zetten van ons volunteer, stage en reis programma en zullen dit jaar ook 

gaan beginnen met onderzoek naar verkoop en export van agri producten (superfoods en thee) en 

overige food producten. Dit zodat wij binnen 3 jaar grotendeels financieel zelfstandig kunnen draaien. 

Dit jaar bedroeg het percentage zelf gegenereerde inkomsten 14% van het totale jaarbudget. In 2017 

was dit 17% in 2016 13%. In 2018 was dit ook 14%.  

Het totale budget was in 2019 ook hoger omdat wij een huis hebben aangekocht voor het huisvesten 

van de vrijwilligers en stagiaires die ons betalen voor een onvergetelijke en leerzame ervaring.   

 

Jaarplan 2019 
Hier ziet u in een overzicht welke doelen en projecten wij gepland hadden voor 2019.

 

Al deze geplande zaken hebben wij allemaal uitgevoerd. Hierbij valt op te merken dat de bijdrage van 

de gemeenten die wij voor ogen hebben voor 1 gemeente voor 3 meisjes is gelukt. In 2020 zullen wij 

hier nog verdere stappen in ondernemen. Het laatste kwartaal van het jaar 2019 waren wij vooral druk 

met de organisatorische verschuivingen, uitbreidingen en bestuurswijzigingen en veranderingen. 

Zodat wij het jaar 2020 met nieuwe goede mensen, goede programma’s en bezetting kunnen 

uitvoeren.  

Nr

WHAT START COSTS 

Euro

REMARKS

Year and Strategic plan Let Us Care Foundation inc. 2019

WHAT START COSTS 

Euro

partner with local stakeholders

1 PROGRAMS AND PROJECTS
1.1 Home for Girls program < 25 girls sept. 2011 74.000 See masterlist statistics

1.2 After Care program 25 girls may 2013 2.500

1.3 Girls Excellence program 1500
Rona Mae in 2021 Jecemay 1000 per month 

2019

Prevention childabuse advocacy campaign 2800

TOTAL HFG

2 COMMUNITY PROJECTS

2.1 Let's Care for the Boys San Jose Saturday group 20 Boys may. 2012 3.000             start with 22

Housing - building materials children fam. In difficult circ 4.000             

TOTAL COMMUNITY PROJECTS

TOTAL PROJECTS / PROGRAMS

3 IMPROVE FACILITY

Improve floors and decoration 1000

Improve boys center hollowblocks 1000

3 INCOME GENERATING PROJECTS (IGP)

3.1 Jewellery selling jan-15 volunteers

3.2 Let's Eco Farm dec-14 2400 no costs anymore in 2020, afer reorganizing staff

3.3 Let's Work, Study & Travel dec-14 9723 Ongoing and improving 

NEW IGP

Ducks and chicken farm improvement 800

Research for marketing our expertise of treatment and management 

counterpart municipalities

TOTAL COSTS IGP PROJECTS

TOTAL ALL PROJECTS / PROGRAMS /IMPROVING 2017 102.723
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2. Let’s Care home for girls programma 

Aantal geholpen meisjes / statistieken  

Het aantal overgedragen meisjes (van 2018 naar 2019) is 25 en er waren 13 nieuwe aanmeldingen in 
2019. 13 andere meisjes zijn in 2019 gere-integreerd en in het After Care programma gekomen. Van 
de 19 meisjes in het after care programma hebben 6 ervan dat programma succesvol verlaten. 2 van 
de meisjes van 2019 zijn uit het HFG programma teruggegaan in de community. 1 daarvan is 
succesvol en hoeft niet deel te nemen aan het after care programma. De ander was niet welwillend en 
heeft daarom het programma verlaten.  
De instroom van meisjes is continue. De uitstroom van de meisjes bij voorkeur aan het eind van het 
schooljaar. Maar dit is afhankelijk van de problematiek en doelen. Het kan ook zijn dat een meisje na 
het behalen van de doelen tussentijds re-integreert, met name als zij op dezelfde school kan blijven en 
in dezelfde woonplaats re-integreert als waar ons centrum is gelegen. De meeste meisjes maken het 

schooljaar af en gaan dan eventueel naar een nieuwe school bij hun thuisfront in de buurt.  
 
 

           Home for girls rehabilitatie programma                                  Nazorgprogramma  

A. Total 

No. of girl 
new 

sadmitted 
 

Rating percentage 
    After 

Care 
   

Exit IN THE AFTERCARE 

  turnover total succesful moderate poor number succesful moderate poor remarks  number succesful moderate poor 

Year 2011 10 0 10          2 1  1 

Year 2012 13 8 21          3  1 2 

Year 2013 9 18 27    12 10  2 ntally 

chall 
e 2 1  1 

Year 2014 23 13 36    9 3 2 4 ntally 

chall 
e 2 2   

Year 2015 13 25 38 

   

15 10 1 4 

3 low 

mental  
capacity, 1  

pshchologic 

al problem 

 

1 

 

1 

 

Year 2016 10 22 32 11 15 6 14 3 6 5 

1 

mentally  
challege 

d and 

stubborn 

 

2 1 

 

1 
Year 2017 10 14 24 10 13 0 21 7 3    3 2  1 

Year 2018 20 14 34 11 23 1 20 19 1    1  1 1 

Year 2019 13 25 38 17 7 1 13 12 1 0   6 3 3 0 

percentage    68% 28% 4%           

Total  121  260    104 64 14 15       

 
Elk kwartaal worden de processen en voortgang van de meisjes beoordeeld aan de hand van 
prestatie indicatoren die ingebed zijn in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Gemiddeld zitten wij met 
de scoring van de mate van rehabilitatie rond 68% heel succesvol in 28% van de gevallen gemiddeld 
goed en 4% slecht. Aan het einde van de behandelperiode zijn alle meisjes succesvol tot voldoende 
beoordeeld. 
 
De score in het after care programma ligt ook op 100% succesvol of gemiddeld goed.  
De rating hangt tevens af van de support van de eventuele familie, het intellect en karakter van het 

meisjes. Niet alle meisjes passen in het door ons aangeboden programma. Sommige meisjes blijven 
ook korter, bijvoorbeeld als zij alleen tijdelijk een veilige plek nodig hebben en totdat wij de problemen 
in de community hebben opgelost of een goede plek hebben kunnen regelen bij andere familieleden. 
Niet elk meisje hoeft traumabehandelingen te ondergaan. Dit is afhankelijk van de problematiek. 
Sommige meisjes blijven langer dan de geprognotiseerde 18 maanden. Dat kan soms tot 3 jaar zijn. 
Dit zijn de meisjes met ernstig trauma, gedragsproblematieken, psychiatrische problemen en/of 
meervoudige problematieken.  
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Naar de doelgroep gecategoriseerd

  
 

 
 educatie over hoe genezing werkt 

       

                                            familie en community erbij betrekken waar mogelijk                             

A. Total No. of cases served

transferred from 2018 25

new cases 2019 13

 HFG TO After Care IN 2019 13

SHORT TERM EMERGENCY 1

closed case/EXIT IN THE PROGRAM 4

terminated 2019 2

Closed case/Terminated overall 75

NO. OF AFTERCARE IN JANUARY 201919

transferred from 
2018; 25; 19%

new cases 2019; 
13; 10%

HFG TO After 
Care IN 2019; 

13; 10%

SHORT TERM 
EMERGENCY; 1; 

1%closed case/EXIT 
IN THE 

PROGRAM; 4; 3%
terminated 2019; 

2; 1%

Closed 
case/Terminated 
overall ; 75; 56%
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2.1 Trauma Behandel Programma home for Girls  

 
Elk meisje krijgt een individuele cases beoordeling en inventarisatie als zij binnenkomt in ons huis en 
programma. Naar aanleiding daarvan wordt een persoonlijk behandelplan met behandeldoelen 
opgesteld en worden daar de interventies aan toegewezen. Het behandelteam werkt middels de 
geplande interventies aan het realiseren van deze doelen. Deze liggen op het vlak van trauma, emotie, 
gedrag, educatie, strafzaak, vaardigheden en re-integratie in de samenleving. Het programma wordt 
elke 3 maanden door het behandelteam gemonitord en middels professionele trauma testen 
geëvalueerd hoever het kind gevorderd is op deze gebieden en wanneer zij klaar is om weer terug te 
keren in de community. Als de eigen familie niet in beeld, niet capabel is of niet veilig is, zoeken wij een 
geschikt pleeggezin voor het meisje.  
 
Dit jaar hebben wij 2 jaar gewerkt met het nieuwe behandelprotocol en de 26 vernieuwde en verbeterde 
interventies. Het protocol werkt heel goed en wij kunnen nu de status van de meisjes ook staven met 
een waarde (rating). Proces indicator die uit de trauma testen rolt. Dit zorgt voor een professionele 
onderbouwing. Wij maken gebruik van de Harvard test en de PTQ trauma testen. Elke 3 maanden wordt 
weer opnieuw getest en gekeken hoe de voortgang is van elk meisje en of de geplande interventies 
goed zijn om de behaalde doelen te bereiken en of de waardes naar beneden gaan en het meisje 
uiteindelijk trauma vrij is. Dan worden ook de behandelplannen en behandeldoelen geëvalueerd en 
aangepast en bijgesteld. Zodat na 18 maanden alle doelen behaald zijn. Als er meer tijd nodig is voor 
een meisje is dat ook geen probleem. Soms hebben wij nog meer tijd nodig om een geschikt pleeggezin 
te vinden waar het kind goed, veilig en met de juiste zorg bij de juiste familie terecht komt.  
 
Naast de trauma doelen zijn er uiteraard ook andere doelen. In bijlage 1 ziet u de opzet en onderdelen 
van het behandelplan.  De gebruikte interventies ziet u terug in bijlage 2.  

 

                                                                                                                       
 

Seksuele voorlichting, hoe gebruik je een condoom           Speltherapie voor de kleintjes 
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2.2 Educatie Programma home for Girls en educatie ondersteuning    
 nazorgprogramma home for girls  
 

Educatie blijft voor ons een speerpunt om de kinderen weerbaar te maken en voor te bereiden op een 
betere toekomst en henzelf persoonlijk en mentaal te ontwikkelen.  
Niet alle meisjes zijn ooit in hun leven naar school gestuurd. Sommige die halverwege het schooljaar 
instromen komen eerst in ons eigen schooltje en krijgen daar les. Zij hebben nog niet voldoende 
ondergrond om al op de lagere school deel te nemen. Sommige kinderen zijn 12 en nooit naar school 
geweest. Voor hen maken wij een educatie programma op maat op in ons eigen schooltje zodat zij als 
zij klaar zijn een examen kunnen doen en dan naar de middelbare school kunnen. Dit is maatwerk. Wij 
hebben docenten speciaal onderwijs die hiervoor geschikt zijn en ook een medewerker met docent 
basisonderwijs. 
 
De meisjes van het nazorgprogramma ondersteunen wij ook met hun educatie. 1 meisje in het After 
Care programma zit op de universiteit en ondersteunen wij. Zij studeert community work. Wij hopen dat 
zij later bij ons kan komen werken.  
 
Naast diverse interventies zoals begeleiding, counseling, groepswerk, creatieve en sportieve 
werkvormen, therapie, psychosociale begeleiding etc. is onderwijs en het aanleren van vaardigheden 
een must voor onze meisjes om een goede basis te leggen voor een betere toekomst. Een toekomst 
waarin zij steviger en zelfstandiger op hun eigen benen staan, voorzien zijn van kennis en vaardigheden 
zodat de kans om in het eigen levensonderhoud te voorzien en niet afhankelijk te zijn van anderen een 
heel stuk dichterbij komt. Daarnaast zorgt onderwijs en het aanleren van vaardigheden ervoor dat het 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid wordt vergroot. Iets wat deze misbruikte, mishandelde en 
verwaarloosde meisjes hard nodig hebben. Ook werken wij met deze doelstelling bij aan het bereiken 

van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de maatschappij. 
 
Wij zorgen er niet alleen voor dat de 
meisjes die in ons tehuis wonen naar 
school kunnen gaan maar bieden hen ook 
tal van andere activiteiten aan om nieuwe 
vaardigheden te leren en om zich verder te 
ontplooien. Ook vergroten zij hiermee de 
kans op de arbeidsmarkt en op een 
inkomen. In de zomermaanden en het 
weekend zijn de volgende extra lessen en 
trainingen aangeboden: 

 
• Computerles; 

• Naailes; 

• Manicure en pedicure;  

• Maken van kaarten;  

• Engelse les;  

• Yoga, dans en zang en muziek 

• Sieraden maken 

• Zelfverdediging/ kickboksen  

• Koken en bakken 

• Zwemles  

• Ecologische groente en gewas verbouw 

• Zomerkamp en 3 uitjes per jaar 

• Massage therapie  

• Wekelijkse waarden en onderwerpen (zoals gezondheid, tienerzwangerschap, milieu, liefde, delen, etc.) 
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• Zelfverdediging als kickboksen en zelfverdedigingslessen 
gegeven door de politie.  

• Hier worden zij krachtiger van, leren zelf 
verdedigingstechnieken en daardoor kunnen zij beter van 
zich af slaan en bijten als dat nodig is. Zodat zij niet altijd 
bang over hun schouder hoeven te kijken maar zichzelf 
kunnen weren tegen agressie.  

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Computerles 

Figuur 2: leren koken en bakken 

                                                              
 
 
 
 
 

 
Elke maand werken wij maandelijks 2 x keer met een nieuwe waarde en 2 keer komt een nieuw 
onderwerp aanbod welke  wij belangrijk vinden om de kinderen mee te geven. Hieronder ziet u deze 
gepland in de tijd. 

 
 

Values  When Check if Child 
attended/Remark 

Spirituality, Universe, God January  
Personhood/understanding/love of self February   
Connection/relationship/Lent recollection March   
Trust/HONESTY April   
Teamwork and Cooperation May  
Respect of others (self, others, animal, 
materials, natural environment) 

June  

Cleanliness /Orderliness & Self-control July   
Care for self and others & Volunteering August  
Self-reliance & Discipline September   
Resourcefulness (maximum utilization of time 
and resources) 

October   

Accountability/Responsibility November   
Kindness/Gratitude/Advent recollection December   

Figuur 3: massage training waarbij safe touch ook 

ervaren kan worden 
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Figuur 4: Training en vergadering staff  

  
  

Awareness Topics When Pls Check if child 
attended/Remark 

Dreams/Goals in life  (To achieve something) – 
Defining directions/limitations 

January  

Child’s Rights/Gender Sensitivity/Sexuality February  
My Body is my Responsibility (use anatomical 
Dolls) 

March  

Environment/ Nature, Animals, Herbs April  
Positive Thinking, Mastering thoughts May  
Creativity/Basic Communication June   
Health &Non Violent Communication July  
Disaster Preparedness (Earthquake, fire) August  
Anger management September  
Effect of vices (smoking, drinking liquor) October  
Other cultures November  
Unwanted pregnancy December  
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2.3  Preventie programma meisjes in moeilijke omstandigheden  
 
Rehabilitatie is belangrijk, maar preventie wellicht belangrijker. Bij Let’s Care werken wij al jaren aan het 
informeren, trainen en bewustwording van de community en de plaatselijke officials de problematiek 
van kindermisbruik, mishandeling, exploitatie kunnen herkennen en weten wat zij er aan kunnen doen. 
 
Bewustwording en gedragsverandering bij de bevolking en officials is belangrijk zodat zij zien wanneer 
een kind in de knel (at risk) komt. Met name in arme families waar de moeder afwezig is om elders te 
werken, gebroken gezinnen (met een stiefvader) laag geletterde gezinnen of met een alcoholische 
vader, ouders met geestelijke en psychiatrische problematiek of vader in de gevangenis en hele arme 
gezinnen met maar een 1 kamer huis waarin gewoond en geslapen wordt met meerdere familie leden 
is de kans groter dat de kinderen binnen dat gezin in de knel komen. En dan met name meisjes want zij 
zijn kwetsbaarder. Wij zien bij onze meisjes dat in deze hiervoor noemde gevallen er een groter risico 
bestaat op misbruik of exploitatie. Al onze meisjes komen uit een dergelijke setting.   

 

Voorlichting en preventie 

 
Dit is belangrijk om de wijkofficials, scholen en leerlingen te informeren over onze programma’s en 

tevens instrueren wij hen hoe kindermisbruik te herkennen en wat kun je hier aan doen. Dit jaar zijn wij 

actief geweest op diverse scholen, gemeenten en day care centra. Volgend jaar willen wij deze 

activiteiten verder opschalen zodat dit verder uit te bannen is en een groter bewustzijn en 

gedragsverandering onder de bevolking optreed.  

 

  

 

  
voorlichting docenten en leerlingen  

 

  



3. Training  
 
Elk jaar maken wij een trainingsprogramma en voeren die uit om het kwaliteitsniveau van het personeel te blijven upgraden en te verbeteren.   

Evaluation Training Program 2019 Staff Let Us Care Home for girls 
 

 

 

Date: 24 January 2020 
Changed/updated:  

Training / Education/ Seminar For Whom  Who When  Evaluation/ Remarks Status  

Orientation of Lets Care and Cultural differences,  New facilitators HFG/Erna  1st quarter 

2019 

Done: Careen, Randalou, Chena, 

Rhizel,  

Done Shanna, Tessa 

Agression  All new staff Rizel   1st quarter 

2019 

Done Careen, Randalou, Chena, 

Rhizel, Rhizel 

 

Attatchement dissorder All new staff Rizel  1st quarter 

2019 

  

Team Building SWOT, Core qualities. Defining goals All staff Erna at LC  

1st quarter 2019 

Done Chena, Rizel 2018 Done Rizel, Shanna, Tessa, 

Careen 

Case management, Quality system New helping staff Erna/ 1st quarter 2018 Done Chena, Careen, Rizel and  Done Shanna, Tessa 

Non Violent communication  

Basic training 

All staff  Erna 

 

1st quarter 2019 2 days Chena, Rizel and  Januay – February  

NVC follow up & Empathic listening All staff Erna at LC 1st quarter 2019  Januay – February  

Master your mind, Thought and manifesting  All staff Erna at LC 1st quarter 2019 Chena, Rizel 2017  

Drama (emotions, play, improvisation) Whole helping staff Erna at LC 1st quarter 2019 Chena  2017 January  

Conducting Group work and carrying out therapeutic 

activities 

Whole helping staff Chena March 2019  On the job 

First aid, evacuation and disasters Review All Staff Coast guard …..   

Critical incidence stress debriefing (CISD) 

Handling own emotions (imposing own values, 

inconsistency) 

Whole helping staff Mam lourdes January 2019  Done Rizel, Shanna, Tessa, 

Careen, Done new  

The art of questioning  All staff Erna  August 2019  February 2019 

EMDR  helping staff Dra. Lourdes 2nd quarter 

2019 

 Chena 2017 Carried out: Rizel, Shanna, Tessa, 

Careen 

Review case management (Review new tools)  New facilitators, SW  New boarding 

process  

  Done May 2019 

Leadership training  Coordinating staff Erna  august On the job January – march  

Swimming All staff Coastguard April May   

How to deal with traumatized children  and difficult 

behaviour / Trauma  

New helping staff Erna August   
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Figuur 6: geweldloze communicatie training met de staff  

 
4.   Overzicht programma kosten   
 
 Hieronder ziet u een overzicht van de aangevraagde budgetkosten  

 

Project Budget Directe kosten       

HFG en nazorg programma                         kosten per meisje 

per jaar  € Euro  

Uitgaven 

25 girls    Per Maand    Per Jaar       

HOME FOR GIRLS PROGRAM   Peso    Euro    Peso    Euro       

Household basics                  

Eten        

61.764   

 

1211  

      

741.168   

       

14.533   

                

                   581   

8832+ 2399 

+1591=12.822,- 

Water          

2.000   

 

39  

        

24.000   

            

471   

                    

                   19   

 

426 

Energy, electriciteit          

6.000   

 

118  

        

72.000   

         

1.412   

                    

                   56   

 

821 

Huishoudelijke artikelen, toilet 

artikelen  

        

8.800   

 

173  

      

105.600   

         

2.071   

                    

                   83   

 

1193 +948 =2141,- 

Care,  School  Kosten  en  

Activiteiten   

                

Schoolgeld  schoolmaterialen 

uniformen/projecten  

      

11.764   

 

231  

      

141.168   

         

2.768   

                 

                   111   

 

School Transportation (girls)          

3.000   

 

49  

        

36.000   

            

496   

                    

                   20   

 

Medische kosten , tandarts, 

ziekenhuis  

        

6.470   

 

127  

        

77.640   

         

1.522   

                    

                   61   
 

Kleding, ondergoed          

1.000   

 

20  

        

12.000   

            

235   

                     

                     9   

 

Kapper, verzorging          

2.000   

 

39  

        

24.000   

            

471   

 

                   19   

 

Figuur 5: EMDR training voor de staf                                                                                          
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Calamities (hospital or other)          

3.000   

 

59  

        

36.000   

            

706   

                    

                   28   

 

Bijles, vaardigheden training          

4.000   

 

78  

        

48.000   

            

941   

                    

                   38   

 

Uitjes, zomerkamp          

6.000   

 

118  

        

72.000   

         

1.412   

                    

                   56   

 

Familie dag, bezoeken           

2.500   

 

49  

        

30.000   

            

588   

                    

                   24   

 

Psychologische testen           

4.000   

 

78  

        

48.000   

            

941   

                   38    

  

Totale directe kosten meisjes  

           

€28.566   

                

              €1.143   
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5. Eco farm  
 
Bananen groeien super goed op onze grond, met name in het regenseizoen en fruitbomen, pompoen, pinda en mais, 

bonen en die hebben ook minder onderhoud nodig. Daarom gaan wij ervoor kiezen om veel bananen te planten, 

diverse soorten. Het overschot verkopen wij op de markt en daarvoor in de plaats kopen wij er weer groenten voor.  

Dit jaar hebben wij besloten dat wij de boer niet meer als vaste kracht op de boerderij willen omdat de kosten van 

deze persoon relatief hoog zijn voor het werk wat gedaan wordt. Gelet op welke gewassen het beste groeien en 

minst arbeidsintensief zijn, zijn dit fruitbomen en pompoenen en pinda’s. Wij kunnen dit zelf doen en af en toe iemand 

inhuren. De kippen zullen wij op het centrum houden. Door deze besparing zijn er geen onkosten meer voor de 

ecofarm alleen nog opbrengsten.  

De meisjes en jongens komen ook op de boerderij en helpen mee met planten, wieden en leren hoe zij zelf gezond 

voedsel kunnen verbouwen later.  

 

 

 

 



 

Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Let’s Care 2019 
 

  

6. Volunteer, study travel programma  

De vrijwilligers van het volunteer, study en travel programma. Zij hebben een fantastische ervaring en dragen met 

hun donatie bij aan onze financiële zelfstandigheid. Daarnaast helpen zij 

ons en onze lokale partners om de lokale problemen op het gebied van 

zorg, maatschappelijk werk, milieu en landbouw op te lossen. Hierdoor 

zullen wij substantieel gaan bijdragen aan een mooiere planeet en het 

welzijn van mensen en kinderen.  

In 2019 hebben wij 10 vrijwilligers/ stagiaires gehad. Met een omzet van 

€ 9554,- De kosten waren in 2019 € 9158 voor dit programma. Dus wij 

hebben een klein beetje winst gemaakt. Maar dit was ons aanloopjaar. 

In 2020 is (was omdat Corona roet in het eten gooide) het de bedoeling 

dat de aanmeldingen echt goed gaan lopen. Dit was ook het geval. In 

het eerste kwartaal van 2020 hadden wij een omzet van circa € 10.000 

en de aanmeldingen voor de andere kwartalen druppelde gestaag binnen. Wij hadden de hele organisatie mooi op de 

rit met alles erop en eraan. Totdat er door de lockdown niet meer gevolgen mocht worden en alles op slot ging. 

Inclusief dit prachtige project.  

In 2019 hadden wij stagiaires op het gebied van Export van producten, verpleegkunde, milieu bij de gemeente, 

maatschappelijk werk, etc. etc. Zij deden prachtig werk daar. Waar wij ook mee verder kunnen evenals de 

community. Eind 2019 hebben wij een nieuw vrijwilligershuis aangekocht. Wat wij in 2020 zullen verbouwen.  

  



 

Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Let’s Care 2019 
 

  

7.   Financiën   
Hieronder ziet u onze financiële rapportage. Wij zijn heel blij en dankbaar dat wij nu sinds 2 jaar een sterkere 

financiële positie hebben. Dit dankzij de fondsen en bedrijvenfondsen die ons trouw steunen en ook nieuwe fondsen 

hebben wij weten te enthousiasmeren voor ons werk.  

Dit willen wij ook heel graag zo houden. Onze wens is dat wij genoeg geld op de rekening hebben om 3 jaar vooruit 

te kunnen met de projecten. Dit stelt ons namelijk in staat om andere doelen te maken en andere investeringen te 

doen. Als wij ons elke half jaar zorgen moeten maken of wij de projecten nog kunnen blijven continueren is dat heel 

stressvol en kunnen wij niet goed ondernemen. Nu hebben wij geld om ook nog de nieuwe investeringen te kunnen 

doen voor de inkomsten genererende projecten en te zorgen dat ons volunteer, study en travel programma goed gaat 

lopen. Wij gaan nu ook een coördinator  uit Nederland aannemen die (tegen een lokaal salaris) ons vanaf eind 2019 

met dit programma gaat ondersteunen. Alleen dan kunnen wij slagvaardig zijn om groter te denken en te opereren.  

Wij danken iedereen die ons heeft geholpen dit mogelijk te maken.  

Hieronder ziet u de uitgaven van het afgelopen jaar 2019. 

 

8.   Baten 
2019   2018 

      €         € 

Opbrengst fondsen               121.796          160.989   

Eenmalige giften Particulieren / losse stortingen                2.316              4.938 

Bate Volunteer, work en Travel programma                9.554                             4.415 

Vaste donateurs                   4.190                             4.166 

Opbrengst acties en verkoop producten                 1.650                             3.255 

Diverse opbrengsten stichting pay          717                                    0 

 __________   __________ 

         140.223            177.763 

 

9. Projectkosten  

          2019   2018 
                     €         € 

Projectuitvoering                 156.256            115.503 
Fondsenwerving        4.031               2.500 
Trainingen                      2.725     885 
Marketing en communicatie                    1.460                                  4.550 
Reis en verblijfkosten        1.360                2.120 
Projectondersteuning        2.832                2.693 
            __________   __________ 

                   168.664            128.251 

 

De projectkosten zijn met name besteedt aan: 
 

 
        

Home for girls opvang tehuis mishandelde en misbruikte meisjes (27) 

Nazorg 20 after Care meisjes Home for girls 

Boys program (25 jongens) 

Educational support (7 meisjes, 3 gehandicapte jongens) 

Preventie campagne kindermisbruik 

Volunteer, work study programma 
EcoFarm 

    Overige projectkosten 

€ 73.908 

€ 1.800 

€ 3.389 

      € 1.550 

      €    700 

€ 59.723 

€ 14.399 

       €     787 
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De reis en verblijf kosten zijn met name de kosten gemaakt vanuit Nederland van de (onbetaalde) directeur voor het 
reizen naar de Filipijnen t.b.v. de managementondersteuning. Verder hebben we administratieve en kantoorkosten 
als CBF keurmerk fee, trainingen die we doen en kantoorkosten, fondsenwerving, website en marketing.  
 

 

10. Overige bedrijfskosten 

    

  

 

‘’Alleen zijn wij een druppel, maar samen zijn wij een zee” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bijlagen:   
1. Behandelplan    
2. Interventies 
3. Procesflowschema 

 

 
Contributies en abonnementen 
Administratiekosten 

Telecommunicatie 

Representatiekosten 

Kantoorkosten 

Porti 

Kleine aanschaffingen 

 

  2019 

€ 

884 

779 

488 

269 

143 

127 

  0 

 
    2.690 

  2018 
€ 

              668 

              748 

401 

0 

0 

210 

 740 

 
    2.101 



                                                                                          

 

Bijlage 1     Treatment Plan (SMART) 
 
NAME GIRL:          DATE:          
 
VI. Assessment (professional judgement of the Social Worker/ Facilitator) Diagnosing 

          Psycho-social assessment testing materials (Hopkins, PTAQ)       How does she now feel about the critical events ?  

 

Critical event  Feeling  Rating score 1-10 

1 is no negative 

effects 10 is 

maximum effect 

   

   

   

   

   

   

After 3 months do the testing again in this progress report.  

VII. Treatment Plan Goals __________________________ 

When is what carried out and what are the results 
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Observations / status 
Goals (SMART) 

Intervention  
Person 

Responsible  
Time 

Frame  
1. Physical   

 
 
 

 
 

 
 

2. Health   
 

 
 

 
 

 

3. Education  
 

    
 
 

4. Behaviour  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

5. Emotional 
 

    

6. Trauma testing and disorders results  
 
  
 

  
 
 

 

7.  Legal  
  

 
 

 
 
 

 
  

 

8. Reintegration  
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
Prepared by:       Approved by:   RSW  al Worker:       :                                                                            
Client:  
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Bijlage 2     Interventies 

 

What for What is the Goal 

1 TSCC children 8-16/171. Anxiety, 2 Depression, 3 Anger, 4 PTSS, 5. Dissocation, 6, Sexual Concerns

3 Hopkins

4 Harvard all investigates traumatic events and symptoms for further follow up in counselling and treatment (if necessary)

Interventions 
1 EMDR all ? clears trauma, not when unstable (psychotic/ dissociating)

2 TRE all Clears trauma stored up in the body, muscles and tissue. not when unstable (psychotic/ dissociating)

3 Dialectical Behavioural Therapy all teaches new coping and behavioural strategies

4 Psycho- education all Teaches why certain behaviour and thoughts are connected to trauma, gives reassurance and control

5 NVC all Teaches new way of connecting communication with one self, others, acknowledge feelings and needs

6 Emotion regulation / Agression all Teaches new ways to control and regulation emotions 

7 Drama therpay / role play  all increasing awareness about self, learning and experience new behaviour, express

8 Gestallt chair excersise all releases all stored up emotions/anger/ express what is inside. not when unstable (psychotic/ dissociating)

9 Groupwork all teaches how to improve social interactions 

10 Values all Teaches values and personal development 

11 Topics all Broadens the knowledgde, understanding and personal development

12 Counselling all Helps the child to share problems, to be tackeld early stage, support, clarity, future planning and treatmentall staff 

13 Play therpay children <12 Helps the child express what is inside to be released

14 Sharing all 

Sharing of past experiences and sharing of feelings and needs to keep track of what is alive in child and 

give better interventions. Using nvc tool 

15 Skillstraining children <12 Enhances self esteem and connects with self and self expression 

16 Formal education all Enhances self esteem and connects with self and self expression 

17 singing/dancing/performing all enhances self esteem and connects with self and self expression 

18 Psychatric interventions when neededCan help in diagnosing. Treatment however no good experiences also far away

19 Behavioural modification calender all Helps in monitoring behaviour and triggers and patterns 

20 Skills for life all Can help in buidling good relationships and different skills (be aware no overlap with value and topic)

21 Master your mind and behaviour all Master your non-helpful beliefs into helpful ones and apply helpful behaviour



Bijlage 3: procesflow  
 

 

   Process flow chart & DescriptionPROCESS FLOW CHART LETS CARE REHABILITATION PROCES 
INFORMATION QUALITY ASSURANCE DOCUMENTS

INPUT WHEN 

1 MONTH WHO

 

Collateral interviews LC Pre admission conference agreement 1ST DAY

Case study referring party Admission slip 1ST DAY

Psychological assessement SW

documentchecklist of intake form 1ST DAY

Documents on intakeform Inventory personal belongings SW 

Intake form 

Inventory form Let's Care provisions 1ST DAY 

General houserules + daily schedule facilitator

3 MONTHS

Testing results forms < 3 WEEKS

Testing overview Testing planning overview trained staff

Child case study report

Masterlist of cases

Case management overview

Intake form and interviews procedure planning testing and interventions

SCR / collateral interview child case study report < 6 WEEKS

Psychological testing Masterlist of cases trained staff

Test results Case management monitoring 

Social case study Treatment plan 

Discuss in weekly meeting and plan < 7 WEEKS 

1 YEAR 

Counselling form

Individual treatment plan Weekly values and Topics

Testing results Interventions planning overview staff

Behavioural modification cal. Girls Self performance rating 

Interventions planning Interventions handouts and reporting forms

Activity outline form 

Significant observation form 

Issues and concerns form 

Monitoring of activities overview

Testing forms and result form

Quarterly Evaluation form

Rating School - home feedback form staff

Behaviour modification calender

Monitoring overviews 

Girls Self performance rating 

Individual treatmentplan 

House visits 3 MONTHS

Interview barangy MSDW Exit interview SW

MOA custodian 

                                                   

Pre discharge conference agreement SW

discharge slip

18 MONTHS

Home / School visits After care report Facilitator 

Monthly meetings center in charge

                  ASSESSEMENT    PHASE  

    REPORTING DOCUMENTS

           TREATMENT    PHASE 

        REINTEGRATION    PHASE 

    ADMISSION ADJUSTING PHASE 

Target Clientele

10. Closing the case 

2. Admission & 
orientation in the center

3. Testing / Diagnosing 

5. Plan Interventions and 
Execute Treatment plan  
Repeat this step every 3 

months

4. Formulate 
Treatmentplan  

6. Evaluation & monitoring 
& Modify Treatment plan 
and Interventions planning

Repeat this step every 3 
months

7. Pre Reintegration 
Evaluation 

8. Pre discharge 
conference and graduation 

9. After Care Program 


