
JAARVERSLAG	  BYOUNIQUE	  	  2014	  

Zorgen	  dat	  kwetsbare	  kinderen	  in	  Malawi	  niet	  in	  aanraking	  komen	  met	  justitie,	  
maar	  juist	  een	  goede	  toekomst	  op	  kunnen	  bouwen.	  



2014	  was	  een	  jaar	  van	  groei	  en	  ontwikkeling.	  Byounique	  heeft	  haar	  projecten	  uitgebreid,	  met	  de	  start	  van	  nieuwe	  projecten	  in	  Zomba	  en	  
in	  andere	  gebieden	  zoals	  Blantyre/Zuidelijke	  Regio.	  We	  hebben	  ons	  programma	  ook	  inhoudelijk	  verder	  ontwikkeld.	  Terwijl	  we	  in	  2012	  zijn	  
gestart	  met	  1	  rehabilitatieproject	  in	  de	  Mikuyu	  jeugdgevangenis,	  bieden	  we	  3	  jaar	  later	  een	  compleet	  programma	  in	  Malawi	  aan	  dat	  zich	  
richt	  op	  preventie,	  rehabilitatie	  en	  bewustwording.	  Met	  de	  start	  van	  vakopleidingen	  en	  het	  betalen	  van	  schoolgeld	  voor	  uitbehandelde	  
kinderen	  is	  ons	  programma	  nog	  meer	  dan	  hiervoor	  gericht	  op	  het	  realiseren	  van	  een	  zelfstandigheid	  bestaan	  na	  afronding	  van	  een	  
Byounique	  project.	  	  

De	  groei	  van	  Byounique	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  toewijding	  en	  passie	  van	  ons	  team	  in	  Malawi,	  dat	  hard	  werkt	  om	  de	  kinderen	  in	  onze	  
projecten	  optimaal	  te	  begeleiden.	  Het	  is	  het	  resultaat	  van	  de	  veerkracht	  van	  elke	  jongen	  en	  elk	  meisje	  in	  onze	  projecten,	  vastberaden	  om	  
positieve	  verandering	  te	  brengen	  in	  hun	  eigen	  leven	  en	  dat	  van	  hun	  families	  en	  leefomgeving.	  En	  natuurlijk	  zijn	  onze	  groei	  en	  onze	  
succesvolle	  projecten	  in	  Malawi	  het	  resultaat	  van	  alle	  donateurs	  die	  ons	  ook	  dit	  jaar	  weer	  financieel	  steunden	  en	  die	  daarmee	  de	  fondsen	  
garandeerden	  om	  daadwerkelijke,	  belangrijke	  veranderingen	  te	  brengen	  in	  het	  leven	  van	  zoveel	  kwetsbare,	  maar	  pientere	  en	  ambitieuze	  
kinderen	  en	  jongeren	  in	  Malawi.	  Namens	  het	  team	  en	  de	  jongens	  en	  meiden	  in	  onze	  projecten	  wil	  ik	  u	  hierbij	  oprecht	  bedanken	  voor	  jullie	  
steun.	  Zonder	  jullie	  zou	  ons	  werk	  in	  Malawi	  niet	  mogelijk	  zijn!	  	  

Namens	  het	  bestuur,	  
Anita	  Tiggelaar,	  programma	  manager	  Byounique	  

VOORWOORD	  

Welkom	  bij	  het	  Byounique	  jaarverslag	  2014.	  Hierin	  leest	  u	  de	  highlights	  van	  
opnieuw	  een	  enerverend	  jaar	  waarin	  wij	  onze	  projecten	  hebben	  versterkt	  en	  
onszelf	  hebben	  ontwikkeld	  als	  een	  gemotiveerde	  en	  stabiele	  organisatie.	  	  



Pilot	  theater	  preventie	  project	  

•  17	  kinderen	  uit	  3	  risicowijken	  hebben	  het	  project	  succesvol	  afgerond	  
•  3	  voorstellingen	  in	  risicowijken,	  Mpondabwino,	  Mpunga	  and	  Chinamwale,	  waarbij	  

minimaal	  1500	  wijkbewoners	  zijn	  bereikt	  	  
•  Preventieplannen	  jeugdcriminaliteit	  in	  2	  wijken	  
•  1	  jongere	  wordt	  begeleider	  in	  het	  theater	  preventie	  project	  2015	  
•  Actieve	  deelname	  van	  chiefs	  en	  kernpersonen	  in	  de	  wijk	  

Juridisch	  stoomlijning	  (onderzoeks-‐)	  project	  in	  Zomba	  
•  Dagelijks	  bezoek	  aan	  de	  cellen	  en	  kinderrechtbank	  tussen	  september	  en	  december	  
•  Volgen	  van	  het	  jeugdstrafprocesrecht	  van	  zo’n	  100	  kinderen	  van	  politie	  naar	  huis/

heropvoedingscentrum	  of	  jeugdgevangenis	  	  
•  Waar	  mogelijk	  contact	  gelegd	  met	  ouders/verzorgers	  van	  deze	  kinderen	  
•  Lijst	  met	  16	  belangrijkste	  schendingen	  van	  rechten	  van	  kinderen	  in	  aanraking	  met	  

justititie	  
•  2	  bijeenkomsten	  met	  alle	  ketenpartners	  in	  het	  jeugdrecht	  in	  Zomba	  
•  Projectplan	  2015	  ter	  verbetering	  van	  de	  geïdentificeerde	  schendingen	  	  

Training	  
•  2	  HALT-‐trainingen	  met	  medewerkers	  politie	  en	  justitie	  
•  2	  partner-‐bijeenkomsten	  met	  Mikuyu	  personeel	  
•  2	  partner-‐bijeenkomsten	  met	  Bvumbwe	  personeel	  

RESULTATEN	  2014	  

preventie	  



HALT-‐	  project	  in	  Zomba	  
•  3	  programma’s	  in	  Zomba	  in	  2014	  
•  32	  kinderen	  hebben	  succesvol	  deelgenomen	  
•  Deelname	  aan	  workshops	  over	  invoering	  nationaal	  HALT-‐programma	  in	  Malawi	  

Rehabilitatieproject	  in	  Mikuyu	  and	  Bvumbwe	  jeugdgevangenissen	  
•  60	  jongens	  succesvol	  begeleid	  in	  Mikuyu	  
•  6	  jongens	  succesvol	  begeleid	  in	  Bvumbwe	  (pilot	  vanaf	  juli	  2014)	  
•  92%van	  de	  vrijgekomen	  jongens	  heeft	  niet	  opnieuw	  delict	  gepleegd	  (meetpunt	  is	  2e	  

follow-‐up	  bezoek	  na	  9-‐12	  maanden)	  
•  4	  Civic	  Education	  activiteiten	  voor	  alle	  jongen	  in	  Mikuyu	  
•  1	  Civic	  Education	  activiteiten	  voor	  alle	  jongen	  in	  Bvumbwe	  
•  2	  praktische	  verbeteringen:	  overkapping	  voor	  training	  en	  duurzame	  kookpot	  
•  1	  diploma-‐uitreiking	  voor	  geslaagde	  jongens	  in	  Mikuyu	  (basis-‐	  en	  vervolgonderwijs)	  
•  1	  Kerstfeest	  in	  Mikuyu	  

Praktijkonderwijs	  in	  Mikuyu	  
•  2	  5-‐maands-‐trainingen	  in	  duurzame	  houtbewerking	  en	  kapper,	  1	  6-‐maandse	  

training	  in	  duurzame	  landbouw	  en	  1	  5-‐maandse	  pilot	  training	  in	  mode	  &	  kleding	  
•  50	  jongens	  hebben	  hun	  training	  succesvol	  afgerond	  (landbouw	  niet	  meegenomen,	  

diploma-‐uitreiking	  is	  in	  maart	  2015)	  
•  2	  open	  dagen,	  in	  Augustus	  en	  December,	  waar	  aan	  de	  gasten	  uitleg	  is	  gegeven	  over	  

de	  	  vakopleidingen	  en	  gemaakte	  producten	  zijn	  verkocht	  

Betalen	  schoolkosten	  voor	  gerehabiliteerde	  kinderen	  
•  Betalen	  van	  schoolgeld	  voor	  9	  kinderen,	  4	  in	  basis-‐	  en	  5	  in	  middelbaar	  onderwijs	  

rehabilitatie	  



Voorlichtingsactiviteiten	  in	  risicowijken	  in	  Zomba	  
•  1	  activiteit	  in	  Jali	  waarbij	  zo’n	  500	  wijkbewoners	  zijn	  bereikt	  	  
•  Follow	  up	  activiteit	  gepland	  voor	  mid-‐2015	  
•  Deelname	  aan	  Zomba	  Day	  of	  the	  African	  Child	  activiteit	  

Presentaties	  bij	  Universiteiten,	  bedrijven,	  kerken	  en	  partners	  
•  Presentatie	  op	  de	  Faculteit	  Maatschappelijk	  Werk	  aan	  de	  

Katholieke	  Universiteit	  
•  Plaatsing	  van	  2	  stagiairs	  van	  de	  Katholieke	  Universiteit	  
•  Introductie	  aan	  de	  Faculteit	  Drama	  van	  Chancellor	  College	  
•  Plaatsing	  van	  2	  studenten	  drama	  as	  begeleiders	  van	  het	  

theater	  preventie	  project	  

bewustwording	  

Media-‐aandacht	  
•  Radio	  uitzending	  over	  Byounique	  op	  Zodiak	  Radio	  
•  Artikel	  in	  het	  magazine	  ‘The	  Eye’,	  maart-‐mei	  uitgave	  	  
•  Artikel	  over	  de	  open	  dag	  in	  Mikuyu	  in	  de	  nationale	  krant	  ‘The	  

Nation’	  



Stichting	  Byounique	  wil	  zorgen	  dat	  kansarme	  kinderen	  in	  ontwikkelingslanden	  
niet	  in	  aanraking	  komen	  met	  justitie,	  maar	  juist	  een	  goede	  toekomst	  kunnen	  
opbouwen.	  	  

STICHTING	  BYOUNIQUE	  
waarom	  is	  Byounique	  opgericht	  
Stichting	  Byounique	  is	  in	  juli	  2011	  opgericht	  door	  Edward	  Molenaars	  en	  Anita	  Tiggelaar.	  In	  2010	  bezocht	  Anita	  in	  het	  kader	  van	  een	  lokale	  	  
projectevaluatie	  verschillende	  instanties	  in	  het	  jeugdstrafrecht.	  Omdat	  zij	  jarenlang	  als	  maatschappelijk	  werkster	  in	  een	  Nederlandse	  
jeugdgevangenis	  had	  gewerkt	  kende	  zij	  het	  jeugdrechtssysteem	  in	  Nederland	  en	  schrok	  zij	  enorm	  van	  de	  onmenselijke	  en	  onrechtvaardige	  
omstandigheden	  waarin	  kinderen	  in	  Malawi	  werden	  aangehouden,	  vastgehouden	  en	  gedetineerd:	  	  
•  Dagenlang	  in	  politiecellen	  zonder	  eten,	  drinken,	  wassen	  
•  Vaak	  samen	  met	  volwassenen,	  met	  alle	  risico	  op	  misbruik	  
•  Uitgescholden,	  geslagen	  en	  geïntimideerd	  
•  Geen	  mogelijkheid	  om	  in	  contact	  te	  komen	  met	  familie	  
•  Soms	  maanden	  tot	  jaren	  in	  voorarrest	  zonder	  strafzaak	  
•  In	  de	  rechtbank	  zonder	  familie	  of	  advocaat	  
•  Hoge	  straffen	  voor	  kleine	  delicten	  
•  In	  overvolle	  gevangenissen	  met	  onvoldoende	  voeding,	  kleding,	  hygiëne,	  medische	  zorg	  
•  Zonder	  mogelijkheden	  tot	  opleiding	  of	  training	  
•  Geïsoleerd	  van	  familie	  die	  niet	  weet	  waar	  je	  bent	  of	  geen	  geld	  heeft	  om	  je	  te	  bezoeken	  
•  Zonder	  enige	  begeleiding	  terug	  naar	  huis	  zodat	  je	  na	  vrijlating	  niet	  weet	  waar	  je	  naar	  toe	  kunt	  en	  wat	  je	  moet	  doen	  

Het	  was	  overduidelijk	  dat	  in	  Malawi	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  justitie	  het	  einde	  betekende	  van	  elke	  kans	  op	  nog	  een	  goede	  toekomst.	  
Een	  dubbele	  straf	  voor	  kinderen	  die	  door	  armoede	  en	  slechte	  thuissituaties	  vaak	  al	  geen	  echte	  kans	  hadden	  gehad.	  Anita	  wist	  direct	  dat	  zij	  juist	  
deze	  geïsoleerde	  en	  vergeten	  groep	  kinderen	  een	  2e	  kans	  wilde	  geven	  op	  toch	  een	  goede	  toekomst.	  Toen	  bleek	  dat	  geen	  enkele	  organisatie	  in	  
Malawi	  zich	  specifiek	  op	  deze	  doelgroep	  richtte	  besloot	  zij	  een	  nieuwe	  organisatie	  op	  te	  zetten.	  Na	  een	  gedegen	  voorbereiding	  van	  ruim	  een	  
jaar	  startte	  Byounique	  op	  1	  december	  2011	  haar	  werk	  in	  Malawi.	  Sindsdien	  zet	  iedereen	  in	  Nederland	  en	  Malawi	  zich	  voor	  110%	  in	  om	  de	  
kinderen	  en	  jongeren	  in	  de	  Byounique	  projecten	  naar	  een	  goede	  toekomst	  te	  begeleiden.	  	  



Stichting	  Byounique	  wil	  zorgen	  dat	  kansarme	  kinderen	  in	  ontwikkelingslanden	  
niet	  in	  aanraking	  komen	  met	  justitie,	  maar	  juist	  een	  goede	  toekomst	  kunnen	  
opbouwen.	  	  

waarom	  is	  Byounique	  nodig	  

Byounique	  ondersteunt	  kinderen	  in	  Malawi	  die	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  justitie	  omdat	  hun	  mensonwaardige	  en	  onrechtvaardige	  
behandeling	  ingaat	  tegen	  alle	  internationale	  wetten	  over	  jeugdbescherming	  en	  jeugdrecht.	  Ieder	  kind	  heeft	  recht	  op	  bescherming,	  ook	  als	  zij	  
fouten	  hebben	  gemaakt.	  En	  juist	  deze	  kinderen	  die	  door	  hun	  opsluiting	  geïsoleerd	  worden	  van	  de	  maatschappij	  en	  zo	  extra	  risico	  lopen	  op	  
misbruik	  hebben	  extra	  bescherming	  nodig	  om	  te	  garanderen	  dat	  zij	  volgens	  de	  wet	  en	  humaan	  worden	  behandeld.	  	  

Byounique	  zet	  zich	  ervoor	  in	  om	  in	  Malawi	  een	  jeugdrechtssysteem	  te	  creëren	  dat	  gericht	  is	  op	  preventie	  en	  rehabilitatie.	  Een	  nieuwe	  denkwijze	  
in	  Malawi.	  Het	  huidige	  systeem	  in	  Malawi	  is	  gericht	  op	  straffen	  en	  vergelding.	  Het	  idee	  is	  dat	  kinderen	  het	  dan	  wel	  af	  zullen	  leren	  om	  delicten	  te	  
plegen.	  Maar	  deze	  behandeling	  zorgt	  er	  juist	  voor	  dat	  de	  kans	  op	  recidive	  na	  vrijlating	  uit	  de	  politiecel	  of	  jeugdgevangenis	  enorm	  is:	  de	  kinderen	  
hebben	  niets	  geleerd,	  zijn	  geïsoleerd	  van	  hun	  samenleving	  en	  vaak	  verhard	  door	  hun	  slechte	  behandeling.	  Door	  te	  investeren	  in	  behandeling,	  
praktijkonderwijs	  en	  nazorg	  biedt	  Byounique	  deze	  kinderen	  een	  tweede	  kans	  zodat	  zij	  zich	  alsnog	  veilig	  kunnen	  ontwikkelen.	  Daarnaast	  traint	  
Byounique	  medewerkers	  bij	  politie	  en	  justitie	  in	  jeugdrecht	  en	  motiveert	  zij	  Malawiaanse	  burgers	  om	  de	  nieuwe	  denkwijze	  in	  preventie	  en	  
rehabilitatie	  te	  ondersteunen.	  Byounique	  draagt	  zo	  bij	  aan	  een	  beter	  Malawi	  waar	  burgers	  zich	  veilig	  kunnen	  voelen	  en	  waar	  zij	  gebruik	  maken	  
van	  de	  kennis	  en	  kwaliteiten	  van	  hun	  kinderen.	  	  

doelstelling	  en	  visie	  

Stichting	  Byounique	  wil	  ervoor	  zorgen	  dat	  kansarme	  kinderen	  in	  ontwikkelingslanden	  niet	  in	  aanraking	  komen	  met	  justitie,	  maar	  juist	  een	  
goede	  toekomst	  kunnen	  opbouwen.	  Stichting	  Byounique	  heeft	  daarbij	  2	  hoofddoelen:	  
•  Voorkomen	  dat	  kinderen	  en	  jongeren	  in	  ontwikkelingslanden	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  justitie	  
•  Zorgen	  dat	  kinderen	  en	  jongeren	  bij	  wie	  dit	  wel	  gebeurt,	  goed	  behandeld	  worden,	  volgens	  (inter-‐)nationale	  wetgeving	  en	  

rehabilitatietrajecten	  aangeboden	  krijgen	  waardoor	  zij	  alsnog	  een	  goede	  toekomst	  op	  kunnen	  bouwen.	  

Wij	  doen	  dit	  vanuit	  de	  visie	  dat	  alle	  kinderen	  en	  jongeren	  het	  recht	  hebben	  om	  hun	  unieke,	  persoonlijke	  kwaliteiten	  te	  ontwikkelen	  zodat	  zij	  een	  
goede	  toekomst	  op	  kunnen	  bouwen	  en	  op	  een	  positieve	  manier	  deel	  uit	  kunnen	  maken	  van	  de	  samenleving	  waarin	  zij	  leven.	  	  	  

uitgangspunten	  

Byounique	  baseert	  haar	  werk	  op	  verschillende	  internationale	  en	  nationale	  Verdragen,	  Grondwetten	  en	  Overeenkomsten,	  waaronder	  als	  
belangrijkste	  het	  Verdrag	  voor	  de	  Rechten	  van	  het	  Kind.	  In	  deze	  documenten	  onderstrepen	  overheden	  dat	  jeugdrechtssystemen	  kinderen	  en	  
jongeren	  moeten	  beschermen	  en	  gericht	  moeten	  zijn	  op	  preventie,	  resocialisatie	  en	  rehabilitatie.	  	  



doelgroep	  

Byounique	  is	  een	  kinderrechtenorganisatie.	  Wij	  rekenen	  ook	  
jongeren	  in	  de	  leeftijd	  18-‐22	  jaar	  tot	  deze	  categorie.	  Dit	  is	  de	  
leeftijd	  van	  de	  jongeren	  in	  de	  jeugdgevangenissen	  waar	  wij	  
werken.	  Deze	  jongeren	  staan	  op	  de	  grens	  naar	  volwassenheid	  
en	  de	  juiste	  steun	  kan	  het	  verschil	  maken	  tussen	  een	  goede	  of	  
een	  slechte	  toekomst.	  

	  Omdat	  Malawi	  geen	  meidengevangenissen	  heeft	  bestaat	  de	  
doelgroep	  grotendeels	  uit	  jongens.	  In	  onze	  preventieprojecten	  
en	  HALT-‐projecten	  stimuleren	  wij	  juist	  de	  deelname	  van	  
meiden.	  

De	  belangrijkste	  doelgroepen	  van	  Byounique	  zijn:	  
•  Kinderen	  en	  jongeren	  in	  risicowijken	  die	  een	  grote	  kans	  

lopen	  om	  delicten	  te	  gaan	  plegen,	  door	  problemen	  in	  de	  
thuissituatie	  of	  in	  de	  buurt	  

•  Kinderen	  en	  jongeren	  in	  politiecellen	  en	  in	  
jeugdgevangenissen	  

•  Kinderen	  en	  jongeren	  die	  voor	  het	  eerst	  en	  voor	  een	  klein	  
vergrijp	  in	  aanraking	  komen	  met	  justitie	  	  

•  Medewerkers	  bij	  politie,	  justitie,	  overheidsinstanties	  en	  
partnerorganisaties	  

•  Ouders/verzorgers	  en	  leefomgeving	  van	  de	  kinderen	  
•  Studenten	  recht	  en	  maatschappelijk	  werk	  
•  Maatschappelijk	  werkers	  en	  advocaten	  
•  Malawiaanse	  instellingen	  als	  bedrijven	  en	  kerken	  	  
•  Malawiaanse	  burgers	  



waarom	  Malawi	  
Malawi	  is	  één	  van	  ’s	  werelds	  minst	  ontwikkelde	  landen	  ter	  
wereld.	  Zo’n	  85%	  van	  de	  bevolking	  is	  voor	  hun	  
levensonderhoud	  anankelijk	  van	  zelfvoorzienende	  landbouw	  
en	  40%	  leeft	  van	  minder	  dan	  één	  dollar	  per	  dag.	  Kinderen	  tot	  18	  
jaar	  vormen	  met	  6,8	  miljoen	  51%	  van	  de	  bevolking,	  60%	  van	  de	  
bevolking	  is	  onder	  de	  24	  jaar.	  Slechts	  17%	  van	  alle	  kinderen	  
haalt	  een	  diploma	  middelbaar	  onderwijs.	  De	  jeugdwerkloosheid	  
is	  hoger	  dan	  70%.	  	  

Als	  gevolg	  van	  de	  armoede,	  schooluitval	  en	  huiselijk	  geweld	  zijn	  
veel	  kinderen	  al	  vanaf	  jonge	  leeftijd	  op	  straat,	  zonder	  toezicht	  
van	  volwassenen	  die	  druk	  zijn	  om	  de	  dagelijkse	  basisbehoeften	  
voor	  het	  gezin	  te	  verkrijgen.	  Op	  straat	  komen	  zij	  in	  aanraking	  
met	  de	  risicofactoren	  voor	  jeugdcriminaliteit:	  negatieve	  
vrienden,	  alcohol	  &	  drugs,	  verveling	  en	  ‘makkelijke	  kansen’.	  Dit	  
vergroot	  te	  kans	  dat	  deze	  kinderen	  delicten	  plegen,	  in	  Malawi	  
vaker	  impulsieve	  dan	  bewust	  geplande	  acties.	  	  

De	  armoede,	  maar	  ook	  de	  verouderde	  denkwijze	  over	  straffen	  
en	  vergelding	  zorgt	  voor	  schrijnende	  omstandigheden	  voor	  
kinderen	  die	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  justitie.	  	  

Tegelijkertijd	  zijn	  juist	  in	  een	  land	  als	  Malawi	  verbeteringen	  
mogelijk.	  Er	  is	  een	  grote	  groep	  m.n.	  jongeren	  die	  de	  situatie	  in	  
hun	  land,	  inclusief	  die	  van	  het	  jeugdrechtssysteem,	  wil	  
veranderen.	  De	  beperkte	  omvang	  van	  het	  land	  maakt	  nationaal	  
bereik	  van	  mensen	  mogelijk	  en	  er	  kan	  met	  relatief	  weinig	  
middelen	  veel	  gedaan	  worden.	  	  



Stichting	  Byounique	  werkt	  sinds	  2011	  in	  Malawi	  en	  biedt	  daar	  een	  coherent	  
jeugdrecht-‐programma	  aan	  gericht	  op	  preventie,	  rehabilitatie	  en	  bewustwording	  	  

DE	  ORGANISATIE	  
Nederland	  
Byounique	  Nederland	  is	  in	  juli	  2011	  opgericht.	  Het	  bestuur	  telt	  3	  leden	  die	  vrijwillig	  hun	  professionele	  kennis	  inzetten	  voor	  Byounique.	  Daarnaast	  
heeft	  Byounique	  1	  vrijwillige	  programma	  manager	  die	  het	  team	  in	  Malawi	  ondersteunt	  en	  alle	  projecten	  coördineert	  en	  monitort.	  De	  
kernactiviteiten	  van	  Byounique	  Nederland	  zijn	  het	  ondersteunen	  van	  het	  team	  in	  Malawi,	  het	  geven	  van	  voorlichting	  en	  het	  werven	  van	  fondsen.	  	  

Malawi	  
In	  november	  2011	  is	  Byounique	  Malawi	  opgericht.	  Het	  team	  bestaat	  uit	  6	  lokale	  maatschappelijk	  werkers	  en	  een	  stagiair	  maatschappelijk	  werk.	  
Eén	  teamlid	  is	  meewerkend	  teamleider.	  De	  teamleden	  worden	  specifiek	  getraind	  in	  de	  methodiek	  en	  werkwijze	  van	  Byounique.	  Zij	  krijgen	  de	  
ruimte	  om	  binnen	  brede	  kaders	  de	  projecten	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  lokale	  situatie	  en	  zo	  optimaal	  maatwerk	  te	  leveren.	  Byounique	  Malawi	  voert	  de	  
lokale	  projecten	  uit	  op	  het	  gebied	  van	  preventie,	  resocialisatie	  en	  bewustwording.	  Op	  kleine	  schaal	  werft	  Byounique	  Malawi	  zelf,	  lokaal	  fondsen.	  	  

methodiek	  
Stichting	  Byounique	  werkt	  in	  al	  haar	  projecten	  volgens	  een	  specifieke	  methodiek,	  Competentie	  Gericht	  Werken.	  Deze	  methodiek	  gaat	  uit	  van	  de	  
zelfredzaamheid	  van	  kinderen	  en	  versterkt	  de	  kwaliteiten	  die	  de	  kinderen	  al	  hebben.	  De	  kinderen	  werken	  actief	  aan	  persoonlijke	  
ontwikkelingstaken	  via	  concrete	  doelen	  en	  actiepunten.	  Ook	  bouwen	  zij	  een	  sterk	  ondersteunend	  netwerk	  op.	  Zo	  leren	  zij	  positief	  omgaan	  met	  
de	  uitdagingen	  in	  hun	  leven	  door	  te	  vertrouwen	  op	  hun	  eigen	  kennis	  en	  kracht	  en	  door	  passende	  steun	  te	  zoeken	  in	  de	  omgeving.	  	  

onze	  kracht	  
Byounique	  kenmerkt	  zich	  door:	  	  
•  Haar	  focus	  op	  een	  gericht	  doel:	  het	  verbeteren	  van	  jeugdrechtssystemen	  
•  De	  combinatie	  van	  individuele	  hulpverlening,	  training	  van	  groepen	  en	  brede	  voorlichting	  	  
•  Een	  coherent	  programma	  waardoor	  de	  verschillende	  projecten	  elkaar	  versterken	  	  
•  Een	  transparant	  en	  kostenefficiënt	  beleid:	  ruim	  90%	  van	  onze	  inkomsten	  wordt	  direct	  besteed	  aan	  de	  doelgroep	  	  



Centraal	  in	  onze	  projecten	  staat	  het	  versterken	  van	  de	  eigen	  kracht	  en	  
zelfredzaamheid	  van	  de	  kinderen,	  jongeren	  en	  gezinnen	  die	  wij	  begeleiden.	  	  

PROJECT	  PORTFOLIO	  2014	  
coherent	  programma	  
Bij	  aanvang	  van	  ons	  programma	  in	  Malawi	  richtten	  wij	  ons	  volledig	  op	  rehabilitatie	  vanuit	  de	  jeugdgevangenis.	  Al	  snel	  leerden	  we	  dat	  de	  
oorzaken	  van	  jeugddelinquentie	  vooral	  lagen	  in	  armoede	  en	  dat	  veel	  kinderen	  het	  slachtoffer	  werden	  van	  een	  mensonwaardige	  behandeling	  bij	  
politie	  en	  rechtbank.	  We	  realiseerden	  ons	  dat	  het	  essentieel	  was	  om	  te	  voorkomen	  dat	  kinderen	  überhaupt	  in	  aanraking	  zouden	  komen	  met	  
politie	  en	  dat	  er	  alternatieven	  nodig	  waren	  om	  plaatsing	  in	  de	  uitzichtloze	  jeugdgevangenis	  te	  voorkomen.	  Ook	  moesten	  jongeren	  kansen	  krijgen	  
op	  werk.	  Met	  alle	  kennis	  en	  contacten	  die	  we	  vanuit	  ons	  rehabilitatieproject	  hadden	  opgebouwd	  wisten	  we	  welke	  projecten	  nodig	  waren	  en	  
breidden	  we	  ons	  programma	  uit	  met	  doelgerichte	  projecten	  gericht	  op	  (praktijk)onderwijs,	  preventie	  en	  bewustwording.	  	  

beleid	  
Onze	  focus	  op	  het	  verbeteren	  van	  jeugdrechtssystemen	  in	  ontwikkelingslanden	  helpt	  ons	  om	  heel	  gericht	  projecten	  op	  dit	  gebied	  uit	  te	  voeren.	  
Wij	  houden	  ons	  daarbij	  aan	  een	  aantal	  selectiecriteria:	  
•  Er	  is	  vraag	  naar	  het	  project	  
•  Het	  project	  zorgt	  voor	  verbetering	  van	  de	  situatie	  van	  kinderen	  die	  risico	  lopen	  op	  het	  plegen	  van	  delicten	  
•  Het	  project	  versterkt	  de	  rechtspositie	  van	  kinderen	  die	  in	  aanraking	  zijn	  gekomen	  met	  justitie	  
•  Het	  project	  verbetert	  de	  leefomstandigheden	  en	  het	  toekomstperspectief	  van	  kinderen	  in	  politiecellen	  en	  jeugdgevangenissen	  
•  Het	  project	  biedt	  gelegenheid	  tot	  samenwerking	  met	  bestaande	  lokale	  instanties	  of	  initiatieven	  	  
•  De	  effecten	  van	  het	  project	  zijn	  duurzaam,	  concreet	  en	  meetbaar	  

overdracht	  aan	  lokale	  organisaties	  
Stichting	  Byounique	  voert	  in	  Malawi	  projecten	  uit	  die	  in	  Nederland	  door	  de	  overheid	  worden	  uitgevoerd.	  Idealiter	  zou	  dit	  ook	  in	  Malawi	  zo	  	  
gebeuren,	  maar	  de	  overheid	  heeft	  daarvoor	  op	  dit	  moment	  niet	  de	  kennis,	  noch	  de	  financiële	  middelen.	  Wij	  willen	  met	  onze	  projecten	  een	  basis	  	  
leggen	  waarmee	  de	  overheid	  op	  termijn	  deze	  projecten	  gemakkelijk	  over	  kan	  nemen.	  Daarom	  nemen	  we	  de	  overheidsmedewerkers	  zoveel	  	  
mogelijk	  mee	  in	  onze	  projecten	  door	  kennis	  over	  te	  dragen,	  bepaalde	  taken	  bij	  hun	  neer	  te	  leggen	  en	  intensief	  te	  overleggen	  over	  de	  invulling	  van	  	  
onze	  activiteiten.	  Op	  deze	  manier	  willen	  wij	  stap	  voor	  stap	  meer	  verantwoordelijkheden	  van	  onze	  projecten	  naar	  overheidsmedewerkers	  	  
overdragen.	  Voor	  ieder	  project	  is	  ons	  uitgangspunt	  dat	  we	  deze,	  zowel	  qua	  uitvoering	  als	  qua	  financiering,	  na	  maximaal	  5	  jaar	  over	  willen	  dragen	  	  
aan	  een	  overheidsinstantie.	  	  



PROJECT	  PORTFOLIO	  2014	  

Preventie	  

wat	  
!	  Voorkomen	  dat	  kinderen	  in	  
aanraking	  komen	  met	  justitie.	  
!	  Zorgen	  dat	  kinderen	  
rechtvaardig	  en	  kindvriendelijk	  
worden	  behandeld	  

hoe	  
!	  Kennis	  geven	  over	  
jeugdbescherming	  en	  jeugdrecht	  
!	  Begeleiden	  van	  kinderen	  die	  
risico	  lopen	  op	  criminaliteit.	  
!	  Bieden	  van	  juridische	  steun	  

projecten	  
!	  Theaterpreventie	  
• 	  Juridische	  stroomlijning	  
• 	  Training	  politie	  en	  justitie	  
! 	  Voorlichting	  op	  scholen	  

Rehabilitatie	  

wat	  
!	  Voorkomen	  van	  recidive	  bij	  
kinderen	  in	  politiecellen	  en	  
jeugdgevangenissen	  

hoe	  
! 	  Counselling	  in	  positief	  gedrag	  	  
! Versterken	  van	  eigen	  kracht	  en	  
zelfredzaamheid	  
!	  Herstel	  relatie	  met	  familie	  en	  
omgeving	  	  
!	  Praktijkonderwijs	  
! 	  Versterken	  netwerk	  

projecten	  
!	  Alternatieve	  straffen	  (HALT)	  
! 	  Rehabilitatie	  in	  2	  
jeugdgevangenissen	  
! 	  Praktijkonderwijs	  in	  Mikuyu	  
jeugdgevangenis	  
! 	  Betalen	  schoolgeld	  

Bewustwording	  

wat	  
!	  Zorgen	  voor	  begrip	  en	  steun	  
voor	  onze	  projecten	  bij	  de	  
Malawiaanse	  burgers	  

hoe	  
!	  Uitleg	  over	  jeugdrecht	  en	  onze	  
projecten	  in	  risicowijken,	  kerken,	  
bedrijven	  en	  universiteiten	  
! 	  Lobbyen	  voor	  nieuwe	  
wetgeving	  en	  beter	  jeugdrecht	  
systeem	  
! 	  Informatie	  via	  sociale	  media	  

projecten	  
!	  Voorlichting	  in	  risicowijken	  
• 	  Presentaties	  
!	  Media-‐aandacht	  

Nederland	  

wat	  
!	  Zorgen	  dat	  de	  projecten	  in	  
Malawi	  op	  hoge	  kwaliteit	  en	  
langdurig	  uitgevoerd	  kunnen	  
worden	  

hoe	  
!	  Professionalisering	  van	  team:	  
programma	  management	  en	  
capaciteitsopbouw	  
!	  Fondsenwerving	  
!	  PR	  en	  voorlichting	  over	  ons	  
werk	  in	  Malawi	  en	  over	  het	  
belang	  van	  rehabilitatie	  	  

projecten	  
!	  Ondersteunen	  team	  in	  Malawi	  	  
!	  Fondsenwerving	  
!	  Voorlichting	  en	  communicatie	  



Kinderen	  die	  overlast	  veroorzaken	  worden	  acteurs	  en	  geven	  theatervoorstellingen	  
over	  preventie	  van	  jeugdcriminaliteit.	  Per	  wijk	  maken	  kinderen,	  bestuurders	  en	  
wijkbewoners	  preventieplannen	  om	  zo	  duurzaam	  jeugdcriminaliteit	  tegen	  te	  gaan	  	  

PREVENTIE	  
Theater	  preventie	  –	  jeugdcriminaliteit	  project	  

doel	  
Zorgen	  dat	  kinderen	  die	  een	  hoog	  risico	  lopen	  op	  jeugdcriminaliteit	  hun	  leven	  positief	  veranderen	  en	  zo	  buiten	  het	  criminele	  circuit	  blijven.	  

projectomschrijving	  
Het	  project	  richt	  zich	  op	  kinderen	  tot	  18	  jaar	  in	  3	  grote	  risicowijken	  in	  de	  stad	  Zomba.	  De	  deelnemende	  kinderen	  lopen	  om	  uiteenlopende	  redenen	  
risico	  op	  crimineel	  gedrag	  en	  het	  lukt	  de	  ouders	  en	  omgeving	  niet	  meer	  om	  hun	  gedrag	  te	  verbeteren.	  De	  kinderen	  worden	  in	  onze	  
theaterworkshops	  opgeleid	  tot	  acteurs.	  Via	  theater	  bespreken	  wij	  moeilijke	  onderwerpen	  als	  	  armoede,	  huiselijk	  geweld,	  alcohol/drugs	  en	  
criminaliteit.	  Samen	  maken	  we	  een	  theatervoorstelling,	  die	  we	  in	  de	  3	  risicowijken	  spelen.	  Daarna	  maken	  we	  samen	  met	  de	  wijkbewoners	  een	  
preventieplan	  tegen	  jeugdcriminaliteit.	  Wij	  werken	  direct	  samen	  met	  de	  chiefs,	  jeugdpolitie,	  leraren	  en	  beleidsmedewerkers.	  Het	  project	  duurt	  in	  
totaal	  1	  jaar,	  met	  nog	  2	  follow-‐	  up	  bezoeken	  in	  het	  volgende	  jaar.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  Theater	  bleek	  goed	  middel	  om	  zowel	  met	  

de	  kinderen	  als	  de	  wijkbewoners	  
jeugdcriminaliteit	  te	  bespreken	  

•  Ouders/verzorgers	  namen	  vaak	  contact	  op	  
voor	  opvoedingsadvies	  

•  De	  kinderen	  zochten	  elkaar	  op	  voor	  
positieve	  steun	  en	  vormden	  spontaan	  
theatergroepen	  in	  hun	  wijk	  	  

wat	  moet	  beter	  
•  Aanmeldingen	  eerder	  ontvangen	  om	  een	  

betere	  intake	  te	  kunnen	  doen	  
•  Voorstellingen	  ruim	  op	  tijd	  aankondigen	  

om	  meer	  buurtbewoners	  te	  bereiken	  
•  Chiefs	  en	  bestuurders	  in	  risicowijken	  

intensiever	  betrekken	  om	  de	  kinderen	  te	  
begeleiden	  en	  ons	  direct	  te	  informeren	  in	  
het	  geval	  van	  bijzondere	  situaties	  

•  Preventieplannen	  in	  de	  risicowijken	  eerder	  
uitwerken,	  evaluatie	  eerder	  starten	  

speerpunten	  2015	  
•  Uitbreiding	  van	  het	  project	  in	  Zomba	  naar	  5	  

risicowijken	  en	  25	  deelnemende	  kinderen	  
•  Meer	  uitwisseling	  tussen	  chiefs	  en	  

bestuurders	  in	  de	  verschillende	  risicowijken	  
•  Meer	  publiciteit	  rond	  het	  project	  en	  m.n.	  

rond	  de	  voorstellingen	  
•  Start	  van	  een	  pilot-‐project	  in	  de	  stad	  

Blantyre	  in	  3	  risicowijken	  



Waarom	  worden	  de	  rechten	  van	  kinderen	  bij	  politie	  en	  justitie	  continu	  geschonden	  
en	  hoe	  lossen	  we	  dit	  op?	  Dit	  project	  brengt	  het	  jeugdstrafprocesrecht	  in	  kaart	  en	  
zoekt	  met	  alle	  betrokken	  naar	  oplossingen	  voor	  schendingen	  van	  kinderrechten.	  	  	  

PREVENTIE	  
Stroomlijnen	  juridisch	  proces	  voor	  kinderen	  	  

doel	  
Zorgen	  dat	  medewerkers	  zich	  houden	  aan	  de	  regels	  binnen	  het	  jeugdstrafprocesrecht	  zodat	  kinderen	  volgens	  de	  wet	  en	  rechtvaardig	  worden	  
behandeld.	  	  

projectomschrijving	  
In	  Malawi	  houden	  politie,	  jeugdrechters	  en	  jeugdgevangenissen	  zich	  vaak	  niet	  aan	  de	  regels	  binnen	  het	  jeugdstrafprocesrecht.	  De	  
verantwoordelijken	  geven	  aan	  dat	  dit	  komt	  door	  gebrek	  aan	  middelen.	  Met	  dit	  project	  wil	  Byounique	  in	  kaart	  brengen	  hoe	  het	  proces	  van	  ieder	  
kind	  van	  aanhouding	  tot	  vrijlating	  verloopt,	  de	  uitdagingen	  op	  een	  rij	  zetten	  en	  hiervoor	  samen	  met	  alle	  betrokkenen	  oplossingen	  vinden.	  
Gedurende	  4	  maanden	  hebben	  wij	  vrijwel	  dagelijks	  de	  politiecellen	  bezocht,	  zijn	  wij	  aanwezig	  geweest	  bij	  rechtszittingen	  en	  hebben	  wij	  een	  
database	  gemaakt	  van	  alle	  zaken	  die	  in	  die	  4	  maanden	  zijn	  behandeld.	  Wij	  hebben	  een	  lijst	  opgesteld	  met	  de	  16	  belangrijkste	  schendingen	  van	  de	  
regels	  in	  het	  jeugdrechtssysteem	  en	  deze	  eind	  november	  met	  een	  brede	  groep	  betrokkenen	  besproken.	  Voor	  elke	  schending	  hebben	  we	  
oplossingen	  gezocht	  die	  zonder	  (veel)	  extra	  financiële	  middelen	  gerealiseerd	  kunnen	  worden	  en	  een	  actieplan	  voor	  2015	  opgesteld.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  Partners	  gaven	  Byounique	  toegang	  tot	  

administratie	  en	  kinderen	  in	  de	  cellen	  
•  Partners	  durfden	  open	  hun	  problemen	  te	  

delen	  
•  Telefoontjes	  naar	  ouders	  leidden	  tot	  

bezoeken	  en	  begeleiding	  van	  kinderen	  in	  de	  
cellen	  

wat	  moet	  beter	  
•  Samen	  met	  partners	  de	  registratie	  van	  

gegevens	  van	  kinderen	  verbeteren	  
•  Partners	  inplannen	  voor	  persoonlijke	  

casuïstiekbesprekingen	  
•  Regelmatige	  partner-‐overleggen	  om	  samen	  

tot	  verbeteringen	  te	  komen	  

speerpunten	  2015	  
•  Doorgaande	  inventarisatie	  van	  alle	  

gegevens	  van	  kinderen	  in	  het	  
jeugdstrafprocesrecht	  

•  Minimaal	  3	  evaluaties	  met	  partners	  rond	  de	  
opgestelde	  actielijst	  

•  Uitbreiden	  naar	  nationale	  overleggen	  om	  
de	  schendingen	  tegen	  te	  gaan	  



Politie-‐,	  justitie-‐	  en	  gevangenispersoneel	  leert	  over	  de	  rechten	  van	  kinderen,	  
specifiek	  de	  rechten	  van	  kinderen	  in	  aanraking	  met	  politie	  &	  justitie,	  en	  hoe	  zij	  
deze	  rechten	  kunnen	  garanderen	  

PREVENTIE	  
Training	  	  

doel	  
Zorgen	  dat	  overheidsmedewerkers	  de	  rechten	  van	  kinderen	  in	  het	  jeugdrechtssysteem	  kennen	  en	  deze	  garanderen.	  

projectomschrijving	  
Byounique	  geeft	  training	  aan	  medewerkers	  van	  politie,	  justitie	  en	  gevangenispersoneel	  om	  te	  zorgen	  dat	  zij	  up	  to	  date	  kennis	  houden	  over	  
jeugdrecht	  en	  om	  te	  zorgen	  voor	  uitwisseling	  van	  kennis	  en	  ervaringen.	  De	  training	  richt	  zich	  vaak	  op	  een	  specifiek	  onderwerp,	  zoals	  HALT	  of	  
casuïstiekbesprekingen	  met	  gevangenispersoneel.	  Soms	  betreft	  het	  algemene	  trainingen	  waar	  Byounique	  ook	  partners	  als	  maatschappelijk	  werk	  
of	  beleidsmedewerkers	  voor	  uitnodigt.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  De	  deelnemers	  waren	  tevreden	  over	  de	  

kwaliteit	  van	  de	  trainingen	  
•  De	  deelnemers	  waren	  creatief	  in	  het	  

bedenken	  van	  oplossingen	  voor	  problemen	  

wat	  moet	  beter	  
•  Meer	  inbreng	  van	  de	  deelnemers	  zelf	  in	  

voorbereiding	  en	  uitvoering	  van	  trainingen	  
•  Trainingen	  op	  locatie	  (politiebureaus)	  zodat	  

meer	  medewerkers	  kunnen	  deelnemen	  

speerpunten	  2015	  
•  3	  trainingen	  in	  Zomba	  
•  3	  trainingen	  in	  Blantyre	  
•  Bijeenbrengen	  van	  landelijk	  beschikbaar	  

trainingsmateriaal	  
•  Uitnodigen	  van	  jeugdrecht-‐deskundigen	  



Kinderen	  en	  leraren	  leren	  over	  de	  rechten	  van	  kinderen,	  risicofactoren	  voor	  
jeugdcriminaliteit	  en	  wat	  er	  eigenlijk	  gebeurt	  als	  je	  toch	  een	  delict	  pleegt.	  

PREVENTIE	  
Voorlichting	  op	  scholen	  

doel	  
Het	  voorkomen	  van	  jeugdcriminaliteit	  en	  het	  voorkomen	  van	  schendingen	  van	  de	  rechten	  van	  kinderen	  die	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  
justitie.	  

projectomschrijving	  
Een	  belangrijke	  reden	  waarom	  kinderen	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie/justitie	  en	  voor	  de	  schending	  van	  rechten	  van	  de	  kinderen	  bij	  politie	  en	  
rechtbank	  is	  dat	  de	  kinderen,	  maar	  ook	  hun	  omgeving	  de	  risicofactoren	  en	  hun	  rechten	  niet	  kennen	  en	  niet	  weten	  wat	  er	  eigenlijk	  gebeurt	  als	  je	  
een	  straraar	  feit	  pleegt.	  Veel	  kinderen	  in	  onze	  projecten	  geven	  aan	  dat	  kennis	  hierover	  hun	  waarschijnlijk	  had	  geremd	  om	  een	  delict	  te	  plegen.	  
Daarom	  willen	  wij	  juist	  kinderen	  leren	  over	  kinderrechten	  en	  het	  jeugdrechtssysteem.	  Maar	  ook	  leraren	  informeren	  hoe	  zij	  risicofactoren	  
herkennen	  en	  hier	  direct	  actie	  op	  te	  nemen,	  door	  contact	  met	  de	  ouders	  te	  zoeken	  en	  bijvoorbeeld	  Byounique	  om	  advies	  te	  vragen.	  

wat	  ging	  goed	  
•  Verschillende	  scholen	  nodigden	  ons	  uit	  om	  

een	  presentatie	  te	  geven	  

wat	  moet	  beter	  
•  Gestructureerd	  lesprogramma	  
•  Gericht	  lesmateriaal	  
•  Intensieve	  samenwerking	  met	  schoolhoofd	  

en	  leraren	  	  

speerpunten	  2015	  
•  Start	  Byounique	  Child	  Right	  Clubs	  op	  

scholen	  



PREVENTIE	  



Vanuit	  de	  thuissituatie	  leren	  kinderen	  positieve	  gedragsverandering	  en	  gaan	  	  op	  
een	  positieve	  manier	  deelnemen	  aan	  de	  samenleving.	  Er	  wordt	  intensief	  samen	  
gewerkt	  met	  ouders/verzorgers	  en	  rolmodellen	  in	  de	  omgeving.	  

REHABILITATIE	  
HALT-‐	  alternatieve	  straffen	  	  

doel	  
Voorkomen	  dat	  kinderen	  die	  voor	  het	  eerst	  een	  klein	  delict	  plegen	  naar	  de	  gevangenis	  gaan	  en	  vanuit	  huis	  werken	  aan	  voorkomen	  van	  recidive.	  	  

projectomschrijving	  
Ieder	  HALT-‐programma	  bestaat	  uit	  een	  3-‐maands-‐programma	  waarbij	  de	  kinderen	  vanuit	  hun	  thuissituatie	  werken	  aan	  positieve	  
gedragsverandering,	  herstel	  van	  de	  band	  met	  hun	  familie	  en	  leefomgeving,	  oplossen	  van	  de	  problemen	  die	  tot	  het	  delict	  hebben	  geleid	  en	  het	  
opstellen	  van	  een	  lange-‐termijn	  plan	  dat	  zij	  samen	  met	  hun	  familie	  en	  leefomgeving	  willenrealiseren.	  Ieder	  programma	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  
activiteit	  in	  de	  leefgemeenschappen	  waar	  de	  kinderen	  vandaan	  komen.	  Daar	  tonen	  zij	  via	  het	  opknappen	  van	  een	  gebouw	  of	  het	  organiseren	  van	  
een	  sporttoernooi	  hoe	  zij	  positief	  zijn	  veranderd	  en	  weer	  helemaal	  deel	  uitmaken	  van	  de	  gemeenschap.	  Vast	  onderdeel	  van	  het	  project	  is	  ook	  dat	  
Byounique	  trainingen	  geeft	  aan	  jeugdpolitie,	  jeugdrechters,	  maatschappelijk	  werk	  en	  partnerorganisaties	  over	  HALT.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  Deelnemende	  kinderen	  en	  ouders	  waren	  

zeer	  gemotiveerd	  voor	  het	  project	  
•  De	  onderwerpen	  en	  methodiek	  sloten	  aan	  

bij	  het	  niveau	  van	  de	  kinderen	  
•  Kinderen	  en	  ouders	  maakten	  concrete	  

verbeteringen	  in	  hun	  leven	  
•  Van	  de	  kinderen	  die	  het	  programma	  

hebben	  afgemaakt	  recidiveert	  94%	  niet	  

wat	  moet	  beter	  
•  Een	  beter	  aanmeldingssysteem	  voor	  meer	  

en	  eerdere	  aanmeldingen	  
•  Intensiever	  overleg	  met	  politie	  en	  

jeugdrechter	  zodat	  zij	  het	  programma	  
beter	  kennen	  

•  Voorlichting	  over	  HALT	  in	  
leefgemeenschappen	  zodat	  zij	  dit	  
accepteren	  als	  passende	  straf	  voor	  
kinderen	  

speerpunten	  2015	  
•  3	  programma’s	  in	  Zomba	  
•  3	  trainingen	  over	  HALT	  in	  Zomba	  
•  3	  voorlichtingsbijeenkomsten	  in	  

risicowijken	  over	  HALT	  in	  Zomba	  
•  Een	  pilot	  in	  Blantyre	  met	  2	  programma’s	  

voor	  minimaal	  15	  kinderen	  
•  2	  HALT-‐trainingen	  in	  Blantyre	  
•  Blijvende	  lobby	  voor	  de	  invoering	  van	  een	  

nationaal	  HALT-‐programma	  in	  Malawi	  



Het	  voorkomen	  van	  recidive	  na	  detentie	  door	  jongens	  uit	  de	  jeugdgevangenis	  op	  
een	  goede	  manier	  terug	  te	  begeleiden	  naar	  de	  maatschappij.	  

REHABILITATIE	  
Rehabilitatie	  vanuit	  jeugdgevangenissen	  	  

doel	  
Voorkomen	  dat	  jongens	  die	  vrijkomen	  uit	  de	  jeugdgevangenis	  recidiveren	  en	  zorgen	  dat	  zij	  alsnog	  een	  goede	  toekomst	  op	  kunnen	  bouwen.	  	  

projectomschrijving	  
Malawi	  kent	  4	  jeugdgevangenissen,	  alleen	  voor	  jongens.	  Byounique	  werkt	  in	  2	  van	  deze,	  Mikuyu	  en	  Bvumbwe	  en	  ondersteunt	  de	  jongens	  om	  op	  
een	  goede	  manier	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  maatschappij.	  Samen	  met	  de	  jongens	  en	  hun	  families	  maken	  we	  een	  haalbaar	  plan	  voor	  hun	  leven	  na	  
vrijlating	  en	  we	  leren	  ze	  vaardigheden	  die	  ze	  gebruiken	  om	  een	  eerlijk	  leven	  op	  te	  bouwen.	  Voor	  elke	  jongen	  start	  het	  traject	  ongeveer	  6	  maanden	  
voor	  vrijlating.	  Gedurende	  deze	  periode	  bieden	  onze	  maatschappelijk	  werkers	  de	  volgende	  begeleiding:	  
•  Individuele	  en	  groepscounselling	  gericht	  op	  delictpreventie	  
•  Traceren	  van	  de	  families	  en	  het	  bieden	  van	  gezinscounselling	  
•  Het	  betrekken	  van	  belangrijke	  andere	  personen	  die	  steun	  kunnen	  bieden	  
•  Ondersteuning	  bij	  het	  vinden/financieren	  van	  school,	  werk	  of	  stage	  
•  Follow	  up	  zorg	  gedurende	  minimaal	  9	  maanden	  na	  vrijlating	  

Naast	  de	  individuele	  trajecten	  doen	  we	  in	  de	  jeugdgevangenissen	  ook	  activiteiten	  voor	  de	  hele	  groep:	  
•  Stimuleren	  van	  het	  reguliere	  onderwijs	  met	  materialen	  en	  diploma-‐uitreikingen	  	  
•  Civic	  Educations:	  trainingen	  over	  sociale-‐	  en	  levensvaardigheden	  	  	  
•  Juridische	  en	  psychologische	  ondersteuning	  via	  een	  2-‐wekelijks	  spreekuur	  
•  Praktische	  verbeteringen	  om	  de	  jeugdgevangenissen	  leeraarder	  te	  maken	  
•  Vergaderingen	  met	  het	  gevangenispersoneel	  waarin	  wij	  informatie	  en	  kennis	  uitwisselen	  en	  de	  onderlinge	  samenwerking	  stimuleren	  



Het	  programma	  start	  zo’n	  6	  maanden	  voor	  vrijlating	  en	  bestaat	  uit	  individuele	  en	  
groepsgerichte	  counselling,	  hereniging	  met	  de	  familie,	  praktijkonderwijs	  en	  
nazorg.	  

REHABILITATIE	  
Rehabilitatie	  vanuit	  jeugdgevangenissen	  

wat	  ging	  goed	  
•  Byounique	  projecten	  zijn	  bekend	  bij	  alle	  

jongens	  
•  Jongens	  zijn	  gemotiveerd	  voor	  deelname	  

aan	  counselling	  en	  andere	  activiteiten	  
•  Jongens	  worden	  steeds	  actiever	  in	  

organiseren	  en	  uitvoeren	  van	  activiteiten	  
•  Mentaliteitsverandering	  bij	  alle	  jongens	  

om	  te	  werken	  aan	  positief	  gedrag	  
•  Positievere	  behandeling	  van	  jongens	  en	  

steun	  voor	  projecten	  bij	  Mikuyu-‐
personeel	  

wat	  moet	  beter	  
•  Deelname	  aan	  onderwijs	  verder	  

motiveren	  
•  Andere	  vorm	  van	  overleg	  met	  personeel	  

in	  Mikuyu	  via	  kerngroep	  die	  informatie	  
doorgeeft	  aan	  alle	  medewerkers	  

speerpunten	  2015	  
•  Continueren	  rehabilitatieprogramma’s	  in	  

Mikuyu	  en	  Bvumbwe	  
•  Gevangenispersoneel	  steeds	  meer	  taken	  en	  

verantwoordelijkheden	  geven	  



Met	  ruim	  70%	  jeugdwerkloosheid	  in	  Malawi	  en	  een	  laag	  opleidingsniveau	  moeten	  
de	  meeste	  jongens	  na	  hun	  vrijlating	  zelf	  een	  baan	  creëren.	  	  

REHABILITATIE	  
Praktijkonderwijs	  in	  jeugdgevangenissen	  	  

doel	  
De	  jongens	  een	  vak	  leren	  en	  trainen	  in	  ondernemerschap,	  zodat	  ze	  na	  vrijlating	  werk	  kunnen	  vinden	  of	  zelf	  een	  bedrijse	  kunnen	  starten	  en	  zo	  een	  
eerlijk	  inkomen	  kunnen	  verdienen.	  

projectomschrijving	  
Byounique	  biedt	  in	  de	  jeugdgevangenis	  Mikuyu	  4	  vakopleidingen	  aan:	  houtbewerking,	  kapper,	  mode/kleding	  en	  duurzame	  landbouw.	  Deze	  
vakopleidingen	  sluiten	  aan	  bij	  de	  arbeidsmogelijkheden	  van	  de	  jongens	  in	  de	  maatschappij.	  Mikuyu-‐personeelsleden	  met	  ervaring	  in	  deze	  
vakgebieden	  zijn	  de	  leraren	  en	  we	  maken	  gebruik	  van	  gedegen	  manuals	  en	  lesmaterialen.	  Om	  de	  trainingen	  op	  termijn	  meer	  zelfvoorzienend	  te	  
maken	  verkopen	  we	  de	  producten	  die	  we	  tijdens	  de	  trainingen	  maken.	  We	  organiseren	  hiervoor	  2	  maal	  per	  jaar	  een	  Open	  Dag,	  waarbij	  we	  
partners	  en	  bedrijven	  uitnodigen.	  Wij	  proberen	  actief	  kennis	  uit	  te	  wisselen	  met	  andere	  organisaties	  die	  ook	  vakopleidingen	  aanbieden	  en	  we	  
zoeken	  mogelijkheden	  voor	  de	  jongens	  om	  erkende	  examens	  af	  te	  leggen.	  	  	  

De	  vakopleidingen	  duren	  gemiddeld	  5	  maanden,	  kapper	  is	  3	  maanden.	  Verdeeld	  over	  deze	  opleidingen	  kunnen	  zo’n	  75	  jongens	  per	  jaar	  een	  
opleiding	  volgen.	  Deelname	  aan	  regulier	  onderwijs,	  goed	  gedrag	  en	  motivatie	  zijn	  criteria	  voor	  deelname.	  Iedere	  deelnemer	  ontvangt	  
lesmateriaal	  en	  maandelijks	  zeep.	  Jongens	  moeten	  een	  Byounique	  examen	  afleggen	  en	  krijgen	  bij	  slagen	  een	  certificaat.	  



Via	  praktijkonderwijs	  bieden	  wij	  jongens	  de	  kans	  om	  een	  vak	  te	  leren	  en	  zo	  in	  hun	  
eigen	  inkomen	  te	  voorzien.	  

REHABILITATIE	  
Praktijkonderwijs	  in	  jeugdgevangenissen	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  De	  jongens	  en	  leraren	  zijn	  zeer	  

gemotiveerd	  voor	  de	  vakopleidingen	  
•  De	  producten	  die	  tijdens	  de	  trainingen	  

worden	  gemaakt	  zijn	  van	  goede	  kwaliteit	  
•  De	  producten	  houtbewerking	  worden	  goed	  

verkocht	  

wat	  moet	  beter	  
•  De	  curricula	  en	  manuals	  moeten	  nog	  

strakker	  worden	  gehanteerd	  
•  Toevoeging	  van	  een	  training	  

ondernemerschap	  	  
•  Zorgen	  dat	  jongens	  erkende	  examens	  af	  

kunnen	  leggen	  
•  Deelnemers	  speciale	  werkkleding	  geven	  die	  

zij	  na	  vrijlating	  mogen	  houden	  
•  Intensievere	  samenwerking	  met	  bedrijven	  

m.b.t.	  producten,	  stages	  en	  werk	  

speerpunten	  2015	  
•  Doorontwikkelen	  van	  de	  4	  trainingen	  in	  

Mikuyu	  
•  Verkoop	  van	  producten	  vanuit	  Mikuyu	  

verhogen	  en	  trainingen	  rendabel	  maken	  
•  Start	  met	  3	  vakopleidingen	  in	  Bvumbwe	  



Onderwijs	  is	  een	  belangrijke	  basis	  voor	  het	  opbouwen	  van	  een	  positief	  leven.	  	  

REHABILITATIE	  
Betalen	  van	  schoolgeld	  	  

doel	  
Een	  groep	  gerehabiliteerde	  kinderen	  de	  kans	  bieden	  om	  hun	  school	  af	  te	  maken	  en	  zo	  een	  goede	  toekomst	  op	  te	  bouwen.	  

projectomschrijving	  
De	  meeste	  kinderen	  die	  Byounique	  in	  haar	  projecten	  ondersteunt	  komen	  uit	  arme	  gezinnen	  die	  niet	  de	  schoolkosten	  voor	  de	  kinderen	  kunnen	  
betalen.	  Veel	  kinderen	  zijn	  daarom	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  gestopt	  met	  school.	  Tijdens	  het	  Byounique	  project	  hebben	  deze	  kinderen	  hun	  leven	  
positief	  veranderd	  en	  veel	  willen	  graag	  (terug)	  naar	  school,	  dat	  zien	  ze	  als	  de	  beste	  manier	  om	  een	  goede	  toekomst	  op	  te	  bouwen.	  Byounique	  
erkent	  dit	  en	  heeft	  halverwege	  2014	  besloten	  om	  (startend)	  voor	  15	  kinderen	  het	  schoolgeld	  te	  betalen.	  Als	  criteria	  houden	  we	  aan	  dat	  het	  kind	  
met	  succes	  een	  Byounique	  project	  heeft	  afgerond	  en	  de	  capaciteiten,	  de	  steun	  vanuit	  de	  omgeving	  en	  het	  doorzettingsvermogen	  heeft	  om	  de	  
opleiding	  met	  succes	  te	  kunnen	  afronden.	  Bovendien	  moet	  het	  kind	  een	  duidelijk	  plan	  hebben	  hoe	  zij	  de	  toekomst	  verder	  gaat	  invullen	  als	  de	  
opleiding	  is	  afgerond.	  Wij	  vragen	  ieder	  gezin	  een	  kleine	  eigen	  bijdrage	  om	  zo	  deels	  eigen	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  de	  opleiding.	  De	  
selectie	  van	  de	  kinderen	  wordt	  gedaan	  door	  de	  teamleden.	  Omdat	  wij	  een	  kleine	  groep	  kinderen	  kunnen	  ondersteunen	  controleren	  zij	  alle	  criteria	  
gedegen	  en	  overleggen	  zij	  onderling	  over	  de	  kandidaten.	  	  

•  De	  steun	  bestaat	  uit	  lesgeld,	  schoolmaterialen,	  schooluniform	  en	  speciale	  activiteiten.	  
•  De	  Byounique	  begeleider	  heeft	  minimaal	  2	  voortgangsgesprekken	  per	  jaar	  met	  de	  school.	  
•  Ieder	  jaar	  wordt	  met	  de	  familie	  geëvalueerd	  hoeveel	  zij	  het	  komende	  jaar	  bijdragen.	  



Wij	  betalen	  de	  onderwijskosten	  voor	  kinderen	  die	  wel	  de	  motivatie	  en	  
capaciteiten,	  maar	  niet	  de	  middelen	  hebben	  om	  naar	  school	  te	  gaan.	  

REHABILITATIE	  
Betalen	  van	  schoolgeld	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  De	  gesteunde	  kinderen	  komen	  uit	  

verschillende	  projecten,	  met	  nadruk	  op	  
theater	  

•  Er	  is	  een	  evenwichtige	  combinatie	  tussen	  
primair	  en	  middelbaar	  onderwijs	  

•  Na	  gesprekken	  lukte	  het	  sommige	  
gezinnen	  toch	  om	  zelf	  de	  schoolkosten	  te	  
betalen	  

•  Wij	  hebben	  goede	  samenwerking	  met	  de	  6	  
scholen	  van	  de	  kinderen	  	  

•  Raphael	  heeft	  zijn	  middelbaar	  onderwijs	  
met	  succes	  afgerond	  

wat	  moet	  beter	  
•  Scholen	  moeten	  bij	  problemen	  direct	  

contact	  opnemen	  zodat	  wij	  tijdig	  kunnen	  
begeleiden	  	  

•  Sommige	  kinderen	  hebben	  naast	  school	  
ook	  steun	  in	  basisbehoeften	  nodig	  

•  Meer	  vooruit	  plannen	  zodat	  gezinnen	  
steeds	  meer	  zelf	  de	  schoolkosten	  gaan	  
dragen	  

speerpunten	  2015	  
•  Doorgaan	  met	  schoolgeld	  betalen	  voor	  de	  

huidige	  9	  kinderen	  
•  Stapsgewijs	  uitbreiden	  naar	  15	  en	  eind	  van	  

het	  jaar	  maximaal	  25	  kinderen	  
•  Zoeken	  naar	  sponsormogelijkheden	  voor	  

de	  onderwijskosten-‐	  particulier	  of	  
organisaties	  



Juist	  in	  geïsoleerde	  gebieden	  kennen	  te	  weinig	  mensen	  de	  rechten	  van	  kinderen,	  
risicofactoren	  voor	  jeugdcriminaliteit	  en	  zijn	  stigma’s	  tegenover	  gerehabiliteerde	  
kinderen	  nog	  groot.	  	  

BEWUSTWORDING	  
Voorlichting	  in	  risicowijken	  

doel	  
Het	  voorkomen	  van	  jeugdcriminaliteit	  en	  het	  voorkomen	  van	  schendingen	  van	  de	  rechten	  van	  kinderen	  die	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  
justitie.	  

projectomschrijving	  
Byounique	  organiseert	  voorlichtingsbijeenkomsten	  in	  leefgemeenschappen	  waarbij	  we	  kinderen,	  ouders/verzorgers	  en	  wijkbewoners	  bekend	  
maken	  met	  de	  risicofactoren	  van	  jeugdcriminaliteit	  en	  manieren	  om	  dit	  te	  voorkomen.	  Ook	  bespreken	  we	  de	  rechten	  van	  het	  kind	  en	  specifiek	  de	  
rechten	  van	  kinderen	  die	  in	  aanraking	  komen	  met	  politie	  en	  justitie.	  We	  gebruiken	  muziek,	  theater	  en	  rollenspelen	  om	  uitwisseling	  en	  discussie	  te	  
motiveren.	  Tijdens	  vervolgbezoeken	  meten	  we	  verbeteringen	  en	  geven	  we	  aanvullende	  tips	  en	  adviezen.	  We	  focussen	  ons	  op	  de	  meer	  
geïsoleerde	  gebieden	  waar	  de	  jeugdcriminaliteit	  hoog	  is,	  maar	  waar	  weinig	  kennis	  en	  ondersteuning	  wordt	  geboden.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  Goede	  medewerking	  chief	  
•  Hoge	  opkomst	  van	  wijkbewoners	  
•  Het	  programma	  was	  interactief	  en	  leidden	  

tot	  actieve	  deelname	  
•  De	  wijkbewoners	  durfden	  hun	  problemen	  

eerlijk	  te	  bespreken	  en	  dit	  bracht	  veel	  
nieuwe	  inzichten	  en	  informatie	  

•  De	  kinderen	  en	  wijkbewoners	  waren	  zeer	  
gemotiveerd	  om	  samen	  te	  werken	  aan	  
verbetering	  van	  de	  situatie	  

wat	  moet	  beter	  
•  Overzichtelijk	  informatiemateriaal	  in	  

Chichewa	  nodig	  (posters	  en	  flyers)	  
•  Een	  lijst	  met	  instanties	  waar	  mensen	  

terecht	  kunnen	  voor	  advies	  en	  hulp	  
•  Alle	  informatie	  breed	  beschikbaar	  maken	  

via	  internet	  
•  Bij	  volgende	  voorlichtingsactiviteiten	  

andere	  hulpverleningsinstanties	  vragen	  om	  
ook	  aanwezig	  te	  zijn	  

speerpunten	  2015	  
•  Minimaal	  3	  voorlichtingsactiviteiten	  in	  

risicowijken	  in	  Zomba	  
•  Stimuleren	  van	  lokale	  

hulpverleningsinstanties	  om	  actiever	  hulp	  
te	  bieden	  in	  de	  risicowijken	  



Door	  voorlichting	  te	  geven	  over	  jeugdrecht	  aan	  Malawiaanse	  burgers	  willen	  we	  
zorgen	  dat	  Malawianen	  deze	  veranderde	  aanpak	  begrijpen	  en	  actief	  steunen.	  	  

BEWUSTWORDING	  
Presentaties	  

doel	  
Zorgen	  dat	  centrale	  spelers	  binnen	  de	  Malawiaanse	  samenleving	  zich	  inzetten	  voor	  een	  preventief	  en	  rehabilitatief	  jeugdrechtssysteem.	  

projectomschrijving	  
Byounique	  geeft	  bij	  universiteiten,	  scholen,	  bedrijven,	  kerken	  en	  overheidsinstanties	  voorlichting	  over	  het	  jeugdrechtssysteem	  in	  Malawi,	  de	  
problemen	  en	  hoe	  Byounique	  eraan	  werkt	  om	  deze	  op	  te	  lossen.	  Anders	  dan	  bij	  preventie	  is	  het	  doel	  van	  deze	  voorlichtingsbijeenkomsten	  om	  de	  
doelgroep	  te	  motiveren	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  een	  beter	  jeugdrechtssysteem	  in	  Malawi.	  Door	  als	  student	  stage	  te	  lopen	  bij	  een	  instantie	  voor	  
jeugdrecht,	  door	  een	  scriptie	  te	  schrijven	  of	  vrijwilligerswerk	  te	  gaan	  doen.	  Door	  als	  bedrijf	  Byounique	  te	  steunen	  met	  stages,	  werkgelegenheid	  of	  
aankoop	  van	  producten/diensten.	  Door	  als	  beleidsmedewerker	  te	  zorgen	  voor	  beleidsveranderingen.	  Etc.	  De	  presentaties	  zijn	  een	  combinatie	  
van	  theoretische	  informatie	  over	  het	  jeugdrechtssysteem	  en	  hele	  praktische	  informatie	  over	  hoe	  de	  toehoorders	  eraan	  kunnen	  bijdragen	  om	  dit	  
systeem	  te	  verbeteren,	  bijvoorbeeld	  via	  Byounique	  projecten.	  

wat	  ging	  goed	  
•  De	  presentaties	  die	  we	  geven	  sluiten	  goed	  

aan	  bij	  de	  interesse	  van	  de	  doelgroep	  
•  De	  presentaties	  leverden	  concreet	  resultaat	  

op	  in	  de	  vorm	  van	  
samenwerkingsverbanden	  

wat	  moet	  beter	  
•  Uitbreiding	  informatiemateriaal	  met	  flyers	  

en	  posters,	  deels	  in	  Chichewa	  

speerpunten	  2015	  
•  Meer	  en	  meer	  diverse	  doelgroepen	  

benaderen	  in	  2015:	  m.n.	  ook	  bedrijven	  
•  Meenemen	  begeleide	  kinderen	  als	  

aansprekende	  rolmodellen	  voor	  ons	  werk	  



Er	  is	  nog	  te	  weinig	  aandacht	  voor	  de	  schendingen	  van	  de	  rechten	  van	  kinderen	  bij	  
politie	  &	  justitie.	  Via	  (social)	  media	  informeren	  wij	  de	  Malawiaanse	  bevolking,	  
brengen	  we	  discussie	  op	  gang	  en	  genereren	  we	  bekendheid	  rond	  onze	  projecten.	  

BEWUSTWORDING	  
Media-‐aandacht	  	  

doel	  
De	  Malawiaanse	  bevolking	  informeren	  over	  het	  jeugdrechtssysteem	  in	  Malawi,	  steun	  creëren	  voor	  ons	  werk	  en	  verbetering	  van	  dit	  
jeugdrechtssysteem	  en	  stimuleren	  van	  acceptatie	  van	  gerehabiliteerde	  kinderen	  in	  de	  samenleving.	  	  

projectomschrijving	  
Er	  wordt	  in	  de	  Malawiaanse	  media	  weinig	  bericht	  over	  de	  situatie	  in	  politiecellen	  en	  jeugdgevangenissen	  en	  de	  weinige	  berichtgeving	  die	  er	  is,	  is	  
oppervlakkig	  en	  negatief.	  Er	  is	  af	  en	  toe	  aandacht	  voor	  de	  overbevolking,	  de	  slechte	  omstandigheden	  en	  het	  gebrek	  aan	  juridische	  steun.	  Het	  
probleem	  is	  dat	  deze	  berichtgeving	  vooral	  het	  gevoel	  versterkt	  dat	  mensen	  slechter	  uit	  de	  gevangenis	  komen	  en	  de	  acceptatie	  van	  vrijgekomen	  
kinderen	  belemmert.	  Het	  zet	  mensen	  verder	  weinig	  in	  beweging	  om	  iets	  te	  doen	  tegen	  de	  schendingen.	  Wij	  willen	  met	  onze	  berichten	  juist	  
aandacht	  geven	  aan	  de	  projecten	  waarmee	  de	  kinderen	  werken	  aan	  positieve	  gedragsverandering	  en	  laten	  zien	  dat	  zij	  wel	  degelijk	  hebben	  
geleerd	  en	  zijn	  veranderd.	  Daardoor	  komen	  de	  kinderen	  veel	  positiever	  onder	  de	  aandacht	  en	  zullen	  mensen	  meer	  bereid	  zijn	  om	  zich	  voor	  hun	  
rechten	  in	  te	  zetten.	  	  

wat	  ging	  goed	  
•  Het	  bleek	  relatief	  makkelijk	  om	  media-‐

aandacht	  te	  krijgen	  voor	  Byounique	  
activiteiten	  

•  De	  artikelen	  werden	  breed	  gelezen	  en	  we	  
kregen	  veel	  positieve	  reacties	  

wat	  moet	  beter	  
•  Voor	  2015	  een	  gericht	  media-‐beleid	  zodat	  

we	  op	  diverse	  momenten	  aandacht	  krijgen	  
•  Media-‐aandacht	  combineren	  met	  

fondsenwervingsactiviteiten	  

speerpunten	  2015	  
•  Minimaal	  4	  krantenberichten	  rond	  

specifieke	  activiteiten	  
•  Minimaal	  4	  radio-‐uitzendingen	  rond	  

specifieke	  activiteiten	  
•  Minimaal	  2	  publicaties	  in	  magazines	  



BEWUSTWORDING	  



Het	  team	  in	  Malawi	  zodanig	  trainen	  dat	  zij	  op	  termijn	  geheel	  zelfstandig	  de	  
projecten	  in	  Malawi	  kunnen	  draaien.	  

NEDERLAND	  
Ondersteuning	  van	  het	  team	  in	  Malawi	  
achtergrond	  
Byounique	  kiest	  er	  bewust	  voor	  om	  in	  Malawi	  te	  werken	  met	  een	  lokaal	  Byounique	  team.	  Deze	  werkt	  volgens	  de	  methodiek	  en	  kernwaarden	  van	  
Byounique	  en	  heeft	  één	  duidelijke	  focus:	  verbetering	  van	  het	  jeugdrechtssysteem.	  Byounique	  selecteert	  goed	  opgeleide	  maatschappelijk	  werkers	  
als	  teamleden	  en	  kiest	  bewust	  voor	  jonge	  mensen.	  Deze	  zijn	  volgens	  nieuwe	  zienswijzen	  opgeleid	  en	  zijn	  gemotiveerd	  om	  te	  leren	  en	  zich	  verder	  
te	  ontwikkelen.	  Byounique	  bereikt	  dit	  door	  continue	  ondersteuning	  van	  de	  programma	  manager,	  vanuit	  Nederland	  en	  regelmatig	  in	  Malawi.	  Zij	  
heeft	  jarenlang	  als	  teamleider	  individuen	  en	  teams	  getraind.	  Daarnaast	  volgen	  teamleden	  lokale	  trainingen,	  aan	  managementinstituten	  of	  via	  
gerichte	  in-‐house	  trainingen.	  	  	  

uitvoering	  
In	  2014	  heeft	  de	  programma	  manager	  het	  team	  3	  keer	  bezocht.	  Qua	  versterking	  van	  het	  team	  heeft	  zij	  James	  als	  nieuwe	  teamleider	  aangesteld,	  
met	  ieder	  teamlid	  2	  evaluaties	  en	  1	  functioneringsgesprek	  gehouden	  en	  Richard,	  Christine	  en	  Anthony	  aangenomen.	  Het	  team	  is	  hiermee	  in	  2014	  
van	  3	  naar	  6	  teamleden	  gegroeid.	  De	  programma	  manager	  heeft	  samen	  met	  het	  team	  de	  rapportagesystemen	  verbeterd,	  de	  teamtaken	  verdeeld	  
en	  het	  programma	  voor	  2015	  uitgewerkt.	  Het	  team	  is	  erg	  gemotiveerd	  voor	  de	  uitbreiding	  van	  projecten	  naar	  de	  stad	  Blantyre.	  Maar	  de	  nieuwe	  
dynamiek	  die	  deze	  verdubbeling	  van	  projecten	  en	  teamleden	  met	  zich	  meebrengt	  vraagt	  ook	  in	  2015	  nog	  voor	  intensieve	  begeleiding	  door	  de	  
programma	  manager.	  Centrale	  aandachtspunten	  zijn	  planning	  en	  organisatie,	  financiële	  transparantie	  en	  doelgericht	  werken.	  

De	  periode	  dat	  de	  programma	  manager	  in	  Nederland	  is	  heeft	  zij	  vrijwel	  dagelijks	  email	  contact	  met	  het	  team	  over	  lopende	  zaken.	  Zij	  geeft	  
wekelijks	  feedback	  op	  de	  counselling-‐rapportages	  en	  maandelijks	  over	  de	  teamvergaderingen	  en	  financiële	  rapportages.	  	  

speerpunten	  2015	  
•  Versterken	  van	  de	  rol	  van	  James	  als	  teamleider	  
•  Vergroten	  van	  efficiënte	  werkwijze	  bij	  alle	  teamleden:	  planning	  en	  organisatie	  



Brede	  bekendheid	  creëren	  zodat	  mensen	  ons	  werk	  steunen,	  met	  donaties	  of	  door	  
zelf	  in	  actie	  te	  komen	  tegen	  de	  slechte	  situatie	  van	  onze	  doelgroep.	  	  

NEDERLAND:	  toevoegen	  overzicht	  
Voorlichting	  en	  communicatie	  

uitvoering	  
Stichting	  Byounique	  is	  een	  transparante	  
organisatie	  die	  regelmatig	  en	  eerlijk	  over	  haar	  
werk	  communiceert	  en	  graag	  reacties	  van	  
mensen	  ontvangt	  waar	  we	  van	  kunnen	  leren.	  
Mede	  gezien	  de	  voordelen	  van	  
kostenbesparing	  en	  bereik	  is	  social	  media	  een	  
belangrijk	  communicatiekanaal.	  In	  2014	  
hebben	  we	  vooral	  gecommuniceerd	  via	  onze	  
website,	  Facebook,	  jaarverslag,	  nieuwsbrieven	  
en	  folders.	  Maar	  we	  zoeken	  ook	  
mogelijkheden	  voor	  persoonlijke	  
communicatie,	  bijvoorbeeld	  via	  presentaties,	  
afspraken	  met	  andere	  organisaties	  of	  
specifieke	  bijeenkomsten.	  	  

specifieke	  activiteiten	  
•  Presentatie	  aan	  de	  universiteit	  van	  Leiden	  

aan	  studenten	  internationaal	  jeugdrecht	  
•  Deelname	  aan	  de	  NRC	  Charity	  Awards	  
•  Deelname	  aan	  de	  Transparant	  Prijs	  
•  Deelname	  aan	  de	  Cordaid	  Malawi-‐dag	  
•  Deelname	  aan	  de	  Cordaid	  Social	  Adventure	  

Event	  

speerpunten	  2015	  
•  Meer,	  diverse	  media-‐aandacht	  genereren	  
•  Uitbreiding	  aantal	  presentaties	  met	  

speciale	  aandacht	  voor	  bedrijven	  
•  Aanwezigheid	  op	  festivals	  of	  andere	  

activiteiten	  	  

Communicatiemiddel	   Frequentie	   Resultaten	  2014	  

Algemene	  
informatie	  
voorziening	  

Website	   Doorlopend	  

Facebook	  (likes)	   Doorlopend	  

Nieuwsbrief	   4	  x	  per	  jaar	  

Kerstkaart	   1	  x	  per	  jaar	  

Jaarverslag	   1	  x	  per	  jaar	   Digitaal	  via	  website	  
14	  x	  verstuurd	  bij	  fondsaanvraag	  
2x	  aangevraagd	  door	  personen	  

Presentaties	   Programma	  Manager	   1	  

Media-‐
aandacht	  

Magazine	   0	  

Krant	   0	  

Radio	   0	  



Creëren	  van	  een	  duurzame	  organisatie	  via	  een	  succesvol	  fondsenwervingsbeleid	  
gebaseerd	  op	  een	  gezonde	  diversiteit	  aan	  inkomstenbronnen.	  

NEDERLAND	  
Fondsenwerving	  

uitvoering	  
In	  het	  1e	  jaar	  van	  haar	  bestaan	  financierde	  Byounique	  haar	  projecetn	  geheel	  uit	  donaties	  van	  de	  oprichters	  en	  familie/vrienden.	  Toen	  de	  resultaten	  
van	  de	  projecten	  in	  2012/2013	  voldoende	  basis	  bleken	  te	  geven	  voor	  de	  verdergaande	  uitvoering	  van	  de	  projecten	  in	  Malawi	  begon	  Byounique	  
mid-‐2013	  met	  het	  werven	  van	  fondsen	  voor	  haar	  projecten.	  Byounique	  richtte	  zich	  in	  1e	  instantie	  op	  particuliere	  donateurs	  en	  fondsen.	  Daarnaast	  
bleven	  de	  oprichters	  en	  familie/vrienden	  Byounique	  steunen	  met	  een	  aanzienlijke	  donatie.	  	  
In	  2014	  heeft	  Byounique	  op	  deze	  zelfde	  wijze	  fondsen	  geworven	  omdat	  we	  daarmee	  de	  grootste	  kans	  op	  succes	  verwachtten.	  Qua	  particuliere	  
donaties	  hebben	  we	  een	  kleine	  groei	  gezien	  met	  3	  nieuwe	  donateurs.	  Alle	  bestaande	  donateurs	  bleven	  ons	  ook	  in	  2014	  steunen.	  

resultaten	  
•  We	  ontvingen	  fondsen	  van	  2	  particuliere	  stichtingen,	  het	  Dirk	  Bos	  Fonds	  en	  de	  Dr.	  Hofsteestichting.	  	  
•  Cordaid	  verdubbelde	  het	  door	  onszelf	  ingebrachte	  bedrag.	  	  
•  Ook	  konden	  we	  voor	  het	  eerst	  rekenen	  op	  1	  actie	  van	  derden:	  via	  crowdfunding	  haalde	  een	  kennis	  in	  Malawi	  in	  korte	  tijd	  €2252,70	  op	  voor	  het	  

Byounique/VSO	  project	  duurzame	  landbouw	  in	  Mikuyu.	  	  
•  Tot	  slot	  leidde	  een	  samenwerking	  met	  stichting	  KOPA	  tot	  een	  donatie	  in	  het	  kader	  van	  de	  Impulsis/gemeente	  Utrecht	  Millenniumregeling	  

specifiek	  voor	  het	  project	  Malawi	  Fashion	  Skills,	  vakopleiding	  mode	  in	  Mikuyu	  en	  Bvumbwe.	  	  
•  In	  Malawi	  hebben	  we	  donaties	  ontvangen	  van	  3	  bedrijven	  en	  hebben	  we	  op	  kleine	  schaal	  eigen	  inkomsten	  geworven	  met	  de	  verkoop	  van	  

producten	  die	  we	  in	  de	  vakopleiding	  houtbewerking	  in	  Mikuyu	  hadden	  geproduceerd.	  	  

speerpunten	  2015	  
•  Diversificatie	  van	  fondsenwerving:	  meer	  bij	  bedrijven	  en	  meer	  acties	  van	  derden	  
•  Uitbreiding	  omzetgenerende	  activiteiten,	  zowel	  in	  Malawi	  als	  in	  Nederland	  
•  Maximale	  bijdrage	  van	  de	  oprichters	  van	  €10.000	  



2015	  staat	  in	  het	  teken	  van	  verdere	  professionalisering,	  kwaliteitsbewaking	  en	  
uitbreiding	  van	  projecten	  en	  financiële	  stabiliteit	  

JAARPLAN	  2015	  
uitgangspunten	  
Eind	  2014	  heeft	  het	  bestuur	  het	  jaarplan	  goedgekeurd.	  Daarin	  zijn	  de	  doelen	  voor	  2015	  beschreven	  en	  zijn	  de	  strategische	  uitgangspunten	  
2015-‐2017	  uitgewerkt.	  Wat	  betreft	  dit	  laatste	  heeft	  Byounique	  voor	  ieder	  project	  de	  doelstelling	  dat	  deze:	  	  
•  Na	  maximaal	  5	  jaar	  overgedragen	  worden	  aan	  een	  lokale	  organisatie	  
•  Landelijke	  dekking	  kunnen	  krijgen	  	  
•  Financieel	  zelfstandig	  kunnen	  draaien	  

Bij	  het	  opzetten	  van	  ieder	  project	  worden	  deze	  uitgangspunten	  gehanteerd	  om	  te	  beoordelen	  of	  Byounique	  wel	  of	  niet	  een	  bepaald	  project	  zal	  
starten.	  Zij	  worden	  tevens	  aangehouden	  bij	  het	  jaarlijks	  beoordelen	  van	  ieder	  project.	  Byounique	  realiseert	  zich	  dat	  de	  omstandigheden	  in	  
Malawi,	  financiën,	  infrastructuur	  en	  opleidingsniveau,	  reële	  uitdagingen	  vormen	  om	  deze	  doelstelling	  te	  halen.	  Echter,	  om	  op	  termijn	  duurzame	  
projecten	  met	  een	  daadwerkelijke	  impact	  te	  realiseren	  menen	  wij	  dat	  vasthouden	  aan	  deze	  uitgangspunten	  en	  alles	  in	  het	  werk	  zetten	  om	  dit	  te	  
bereiken	  nodig	  is.	  

In	  het	  jaarplan	  2015	  zijn	  de	  belangrijkste	  kernpunten:	  	  
•  Verdere	  professionalisering	  van	  de	  organisatie	  
•  Kwaliteitsbewaking	  van	  de	  lopende	  en	  nieuwe	  projecten	  
•  Uitbreiding	  met	  nieuwe	  projecten,	  m.n.	  in	  nieuwe	  gebieden	  
•  Financiële	  stabiliteit.	  	  

Het	  idee	  om	  projecten	  in	  een	  2e	  land	  te	  starten	  blijft	  bestaan,	  maar	  de	  focus	  ligt	  eerst	  op	  een	  goede	  uitvoering	  van	  het	  projectplan	  2015	  in	  Malawi.	  
Medio	  2015	  zal	  Byounique	  de	  implementatie	  van	  de	  projecten	  evalueren	  en	  het	  concept	  jaarplan	  2016	  opstellen.	  	  



JAARPLAN	  2015	  
overzicht	  activiteiten	  2015	  
Eind	  2014	  had	  Byounique	  voldoende	  fondsen	  geworven	  om	  de	  volgende	  projecten	  in	  Malawi	  te	  kunnen	  starten*:	  	  

*	  Byounique	  start	  projecten	  als	  minimaal	  70%	  van	  het	  benodigde	  budget	  is	  geworven.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  Byounique	  in	  staat	  is	  om	  via	  nog	  
lopende/nieuwe	  fondsaanvragen	  de	  resterende	  30%	  te	  werven	  of	  eventueel	  aanpassingen	  zal	  maken	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  lopende	  &	  
geplande	  projecten.	  Deze	  mogelijkheid	  is	  in	  ieder	  projectplan	  meegenomen.	  

Preventie	  
Theaterpreventie	  Zomba	  

Pilot	  theaterpreventie	  Blantyre	  

Voorlichtingsactiviteiten	  Zomba	  

Jeugdrecht	  trainingen	  Zomba	  en	  Blantyre	  

Nationale	  Jeugdrecht	  Helplijn	  

Rehabiltatie	  
HALT-‐project	  in	  Zomba	  

Pilot	  HALT-‐project	  in	  Blantyre	  

Rehabilitatie	  in	  Mikuyu	  en	  Bvumbwe	  

Vakopleidingen	  in	  Mikuyu	  en	  Bvumbwe	  

Betalen	  schoolgeld	  15	  kinderen	  

Bewustwording	  
Byounique	  Child	  Justice	  Award	  	  

Capaciteitsopbouw	  
Ondersteuning	  door	  programma	  manager	  

Cursussen	  en	  in-‐house	  training	  

Partnerbijeenkomsten	  



Donateurs	  kunnen	  er	  100%	  zeker	  van	  zijn	  dat	  Byounique	  alle	  inkomsten	  efficiënt	  en	  
doelmatig	  inzet	  voor	  de	  kinderen	  die	  wij	  in	  Malawi	  begeleiden	  	  	  

FINANCIEN	  
Voor	  Byounique	  staat	  financiële	  integriteit	  en	  transparantie	  centraal	  in	  al	  ons	  handelen.	  Donateurs	  moeten	  er	  volledig	  zeker	  van	  zijn	  dat	  
Byounique	  de	  inkomsten	  die	  zij	  voor	  de	  projecten	  krijgt	  efficiënt	  en	  doelmatig	  inzet	  voor	  de	  kinderen	  die	  wij	  begeleiden	  en	  dat	  Byounique	  de	  
continuïteit	  van	  projecten	  garandeert	  middels	  gezond	  financieel	  beheer.	  Wij	  voeren	  daartoe	  een	  helder	  financieel	  beleid	  met	  de	  volgende	  
kenmerken:	  
•  Wij	  besteden	  minimaal	  90%	  van	  onze	  geworven	  middelen	  rechtstreeks	  aan	  onze	  doelstellingen	  in	  Malawi	  
•  Wij	  besteden	  onze	  inkomsten	  zo	  efficiënt	  mogelijk:	  wij	  maken	  gebruik	  van	  lokale	  salarissen	  en	  materialen.	  In	  Nederland	  werken	  we	  zoveel	  

mogelijk	  met	  vrijwilligers	  en	  hebben	  we	  geen	  eigen	  kantoor	  
•  Wij	  voeren	  een	  100%	  transparante	  boekhouding	  en	  leggen	  financiële	  verantwoording	  af	  middels	  ons	  jaarverslag	  en	  specifieke	  verslagen	  t.b.v.	  

donateurs	  
•  Een	  financieel	  monitoring	  systeem	  gebaseerd	  op	  functiescheiding	  en	  interne	  controle	  	  

kosten	  beheer	  en	  administratie	  
Dit	  zijn	  de	  kosten	  die	  de	  organisatie	  moet	  maken	  in	  het	  kader	  van	  administratievoering,	  beheersing,	  externe	  controle	  en	  verantwoording	  aan	  
derden.	  Deze	  kosten	  zijn	  minimaal	  omdat	  Byounique	  in	  Nederland	  en	  Malawi	  geen/gratis	  kantoorruimte	  gebruikt	  en	  geen	  ondersteunend	  
personeel	  in	  dienst	  heeft.	  De	  genoemde	  kosten	  betreffen	  de	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	  van	  de	  programma	  manager,	  apparatuur	  en	  materialen	  voor	  
het	  kantoor,	  kopieer-‐	  en	  frankeerkosten	  en	  telefoonkosten	  kantoor.	  

kostentoerekening	  
Wij	  hanteren	  een	  constante	  methodiek	  bij	  het	  toerekenen	  van	  kosten.	  	  De	  directe	  uitvoeringskosten	  worden	  direct	  toegekend	  aan	  de	  
doelstellingen.	  De	  indirecte	  kosten	  worden	  toegerekend	  aan	  de	  hand	  van	  de	  volgende	  maatstaven:	  	  
•  Salariskosten	  die	  in	  Malawi	  gemaakt	  worden,	  zijn	  direct	  toe	  te	  wijzen	  aan	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting	  	  
•  De	  kosten	  van	  bestuur,	  toezicht,	  certificering	  en	  externe	  controle	  vallen	  volledig	  onder	  de	  kosten	  van	  beheer	  en	  administratie	  	  



RESULTATENREKENING	  

Activa	   2014	  (€)	   2013	  (€)	  

Vaste	  activa	  

	  	  	  Computers,	  camera’s	  &	  telefoons	   2.153	   2.051	  

	  	  	  Inventaris	   120	   290	  

Vlottende	  activa	  

	  	  	  Vorderingen	   0	   0	  

	  	  	  Liquide	  middelen	   41.420	   5.651	  

Totaal	   43.693	   7.992	  

Passiva	   2014	  (€)	   2013	  (€)	  
Bestemmingsreserve	   43.693	   7.992	  

Schulden	   0	   0	  

Totaal	   43.693	   7.992	  

Balans	  per	  31-‐12-‐2014	   Toelichting	  balans	  

Toename	  bestemmingsreserve	  in	  2014	   €	  (euro)	  
Transitoire	  posten	  
•  Uitgestelde	  training	  teamleden	  2014	  
•  Uitgestelde	  HALT	  activiteit	  programma	  2014	  

2.000	  

Geworven	  en	  gereserveerd	  voor	  Programma	  2015	   22.298	  

Geworven	  en	  gereserveerd	  voor	  specifiek	  project	  in	  
2015	  (in	  overeenkomst	  met	  donor)	  

11.403	  

35.701	  	  

Toelichting	  op	  de	  activa	  

Toelichting	  op	  de	  passiva	  

De	  vaste	  activa	  bestaan	  uit	   Aantal	  
• 	  laptops	   5	  

• 	  camera’s	   2	  

• 	  telefoons	   4	  

• 	  Canon	  printer	   1	  

• 	  Bureaus	  en	  stoelen	   6	  

• 	  fan	   1	  

De	  liquide	  middelen	  bestaan	  uit	   31/12/14	   31/12/14	  
• 	  NL	  rekening	  NL07RABO	  0168451972	   34.166	  	   5.382	  	  

• 	  MW	  rekening	  FMB	  (eur):	  0700824445	   4.055	  	   187	  

• 	  MW	  rekening	  FMB	  (mkw):	  0200685004	   1.607	  	   0	  

• 	  Kasgeld	   1.591	  	   82	  



RESULTATENREKENING	  

Baten	  en	  lasten	  in	  2014	   Toelichting	  baten	  en	  lasten	  
Toelichting	  op	  de	  baten	  
De	  baten	  bestaan	  uit	   €	  (euro)	  
• 	  Donaties	  en	  giften	  oprichters/bestuurders	  	   20.000	  

• 	  Donaties	  in	  natura	  door	  oprichters/bestuurders	  	   1.170	  

• 	  Donaties	  en	  giften	  derden	  	   59.003	  

• 	  Baten	  uit	  acties	  derden	  	   0	  

• 	  Subsidies	  van	  overheden	  	   0	  

• Totale	  baten	   80.173	  

Baten	  in	  2014	  	  	  	  (in	  €)	   2014	   2013	  

Baten	  uit	  eigen	  fondsenwerving	   80.173	   29.318	  

Baten	  uit	  acties	  derden	   0	  

Subsidies	  van	  overheden	   0	  

Som	  van	  baten	   80.173	   29.318	  

Lasten	  in	  2014	  	  	  	  (in	  €)	  

Besteed	  aan	  doelstelling	   39.268	  	   25.401	  	  

Besteed	  aan	  werving	  baten	   0	   2.000	  

Besteed	  aan	  beheer	  en	  administratie	   5.204	   660	  

Som	  van	  lasten	   44.472	   28.061	  

Resultaat	  in	  2014	  

Resultaat	  in	  2014	   35.701	  

Toevoeging	  aan	  
bestemmingsreserve	  

35.701	  

Bron	  van	  donaties	  

Oprichters/bestuurders	  

Fondsen	  

Particulieren	  en	  bedrijven	  

27%	  

51%	  

22%	  



RESULTATENREKENING	  

Baten	  en	  lasten	  in	  2014	  
Toelichting	  op	  de	  lasten	  

Besteed	  aan	  doelstelling	   (in	  €)	  

Rehabilitatie	  Mikuyu	  	   13.259	  	  

Praktijkonderwijs	  Mikuyu	  	   7.394	  

Rehabilitatie	  Bvumbwe	  	   2.615	  

HALT	  Zomba	  	   6.235	  	  

Duurzame	  landbouw 	  	  	   652	  

Theaterpreventie	  Zomba 	  	  	   4.952	  	  

Juridisch	  ondersteuning	   	  	  	   936	  

Voorlichting	  preventie	  	   894	  

Bijdrage	  onderwijskosten	   579	  

Presentatie	  en	  overig	   459	  

Presentaties	  en	  bewustwording	  in	  Nederland	  	   354	  

Opleidingen	   939	  

Besteed	  aan	  beheer	  en	  administratie	  

Reiskosten	  programma	  management	   3.235	  

Verblijxosten	  programma	  management	   1.006	  

Kantoorkosten	   425	  

Bankkosten	   538	  

Totaal	  besteed	   44.472	  	  

Verdeling	  bestedingen	  

Besteed	  aan	  beheer	  
en	  administratie	  

Besteed	  aan	  
doelstelling	  

11%	  

89%	  

Verdeling	  lasten	  naar	  thema	  

Rehabilitatie	  

Preventie	  

Bewustwording	  

Capaciteitsopbouw	  

76%	  

19%	  



Byounique	  bedankt	  alle	  sponsors	  
In	  2014	  werd	  Byounique	  gesteund	  door	  familie,	  vrienden,	  
bedrijven	  en	  stichtingen.	  Wij	  willen	  iedereen	  heel	  erg	  
bedanken	  voor	  deze	  steun.	  U	  maakt	  het	  mogelijk	  dat	  wij	  
zoveel	  kinderen	  in	  Malawi	  een	  goede	  toekomst	  kunnen	  
bieden!!	  

Cordaid	  
Stichting	  Dirk	  Bos	  Fonds	  
Dr.	  Hofstee	  Stichting	  	  
Stichting	  KOPA	  
Volunteer	  Services	  Oversees	  
Macos	  
Level	  A	  Services	  
Ambiance	  

Stichting	  Byounique	  
byouniquenederland@gmail.com	  
www.byounique.nl	  
facebook.com/byounique	  

Kamer	  van	  Koophandel:	  53384377	  

steun	  ons	  financieel	  
Werf	  fondsen	  voor	  Byouniue,	  geef	  een	  eenmalige	  gift,	  word	  Vriend	  
van	  Byounique	  of	  geef	  een	  nalatenschap:	  
Stichting	  Byounique,	  Rabobank,	  IBAN:	  NL07RABO0168451972	  

wordt	  vrijwilliger	  
Vrijwilliger	  zijn	  is	  uitdagend,	  boeiend	  en	  belangrijk:	  jij	  biedt	  een	  
grote	  bijdrage	  aan	  het	  succes	  van	  ons	  werk!	  

maatschappelijk	  ondernemen	  
U	  kunt	  sociaal	  actief	  zijn	  bij	  een	  gemotiveerde	  organisatie	  die	  	  
gepassioneerd	  werkt	  voor	  een	  goed	  doel.	  Als	  onze	  belangrijke	  
partner	  streven	  wij	  ernaar	  onze	  passie	  en	  energie	  over	  te	  brengen	  
op	  u,	  uw	  werknemers,	  uw	  cliënten	  en	  uw	  partners.	  	  

byounique	  op	  jouw	  school	  
Wij	  richten	  ons	  op	  het	  welzijn	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  en	  vinden	  
het	  belangrijk	  om	  juist	  hun	  leeftijdgenoten	  te	  bereiken	  bij	  u	  op	  
school.	  Via	  boeiende	  lessen	  geven	  wij	  uitleg	  over	  ons	  werk.	  We	  leren	  
kinderen	  en	  jongeren	  om	  promotors	  te	  zijn	  voor	  goede	  doelen	  door	  
samen	  activiteiten	  te	  organiseren	  en	  fondsen	  te	  werven.	  Op	  deze	  
manier	  combineren	  we	  onderwijs	  en	  plezier	  ten	  behoeve	  van	  
leeftijdgenoten	  in	  uitzichtloze	  situaties.	  	  

steun	  onze	  social	  enterprise	  
Adverteer	  op	  onze	  website,	  doneer	  producten	  die	  we	  kunnen	  
verkopen	  in	  onze	  (web)winkel,	  huur	  ons	  in	  voor	  lezingen	  of	  voor	  de	  
invulling	  van	  uw	  teamdagen.	  	  

Hoe	  u	  ons	  kunt	  steunen	  




