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1. Projectlancering 
 
Er gaan maanden van voorbereiding vooraf aan de opening van een nieuw 
Compassion-project. Landenkantoren van Compassion hebben de 
verantwoordelijkheid om te bepalen waar nieuwe projecten worden geopend. Ze 
werken samen met de lokale kerkpartner om gemeenschappen en regio's met de 
grootste nood uit te kiezen. 
 
Zodra een lokale kerk en Compassion het eens zijn over een nieuwe locatie worden 
ontwikkelingswerkers voor kinderen geworven en opgeleid. Pastors en leden van 
het kerkbestuur worden ook getraind zodat ze hun partnerschap met Compassion 
beter begrijpen en weten hoe ze het beste toezicht kunnen houden op het 
programma. Zodra de training heeft plaatsgevonden wordt er een massale 
registratiedag georganiseerd om de kinderen te selecteren die in het project zullen 
worden opgenomen. (Zie de bijlage hieronder om meer te lezen over de start van 
een nieuw project) 
 

 

2. Kerkpartner en projectinformatie 
 
De kerkpartner die het project leidt heet "Eglise de Dieu de Bonnet / Port-Salut". 
De kerk werd gesticht in 1941. Ze hebben 125 actieve kerkleden en 40 kinderen die 
de wekelijkse diensten bezoeken. 
Het Compassion-project heet Centre de Développement d'enfant de Bonnet / Port 
Salut. Het project is van plan 250 kinderen te ondersteunen via het Kind-
ontwikkelingsproject (leeftijd 1-21). Het is de bedoeling dat het project in mei 2022 
van start gaat. 
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3. Informatie over de gemeenschap 
 
Het project ligt in de gemeenschap Bonnet. Deze gemeenschap heeft 2.000 
inwoners. De dichtstbijzijnde grote stad is Caye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergrond van de gemeenschap 
Culturele rituelen en gebruiken:  
De Port-salvianen vieren het nieuwe jaar met "soupe giraumon" (speciale 
pompoensoep) om de Nationale Onafhankelijkheidsdag te vieren. De paastijd 
wordt groots gevierd op het strand. Ook Valentijnsdag op 14 februari, de 
Katholieke Dag van de Heiligen op 4 augustus en Kerst in december worden 
gevierd. 
 
In Port-Salut worden meer stieren- dan hanengevechten gehouden. De meeste 
Port-Salvianen houden meer van plezier dan van werk. De mensen zijn erg 
bijgelovig. Ze roddelen graag. 
 
Economische situatie & behoeften  
Het gemiddelde maandinkomen in dit gebied is 3500 HTG (ongeveer 31 euro). Het 
werkloosheidspercentage bedraagt 85%. 
 
Port-Salut kent een moeilijke economische situatie. Bronnen van inkomsten zijn 
onder andere: het telen van vetivergras, veeteelt, visserij en het strand. De handel 
is meestal informeel. Er zijn geen grote werkgevers. Het is een onderontwikkelde 
gemeenschap. Er worden meer hotels gebouwd dan andere bedrijven. 
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Door de orkaan Matthew is de toeristische sector echter tot nul gereduceerd. 
Landbouw is informeel en eenvoudig. Geen industrie. Motorfietsverkeer is heel 
gewoon. 
 
Gezondheidssituatie & behoeften 
De gezondheidssituatie is zorgelijk. Er is één ziekenhuis in Port-Salut en een schone 
en goed uitgeruste kinderkliniek. Maar deze kliniek heeft niet de benodigde 
capaciteit om alle kinderen van de zuidkust die hier voor gezondheidszorg naar toe 
komen op te vangen. En deze kliniek vangt alleen eerste hulp gevallen op. Veel 
kinderen in de gemeenschap, vooral boven in de bergen zoals bijvoorbeeld in 
Bonnet, lijden aan ondervoeding. Veel gezinnen hebben niet eens een latrine. 
 
Onderwijssituatie & behoeften:  
Het onderwijssysteem in Port-Salut is slecht. De openbare scholen zijn niet 
toegerust of in staat om de kinderen in de schoolgaande leeftijd op te vangen. 
Het aantal scholen is sinds 2003 niet meer toegenomen. Het gebrek aan financiële 
middelen en het terugtrekken van ouders zorgen ervoor dat het 
inschrijvingspercentage daalt. Veel kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan niet 
naar school. De meeste bestaande scholen functioneren onder zeer moeilijke 
omstandigheden. De alfabetiseringsgraad is laag. 
 

 
 
Geestelijke situatie & behoeften 
In Port-Salut zijn er veel Evangelische kerken van verschillende denominaties. 
Alleen al van ‘de Church of God’ zijn er meer dan vijftien. Het kerkbezoek is over 
het algemeen laag en de gebouwen niet al te groot. De mensen zijn niet 
godsdienstig. Maar de Evangelische kerken zijn populairder dan de Rooms 
Katholieke Kerk. Er is een predikantenbond. Er is geen religieuze spanning in de 
gemeente. 
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Sociale situatie & behoeften  
De bevolkingsdichtheid in Port-Salut is niet erg groot. De gemiddelde leeftijd van 
de bevolking ligt tussen 13 en 30 jaar. (Statistische gegevens over de bevolking van 
Port-Salut zijn niet beschikbaar. De laatste statistische gegevens dateren van 
2003). Het opleidingsniveau in de gemeenschap is laag in vergelijking met andere 
gemeenten. 

4. Impact 
Redenen voor lancering 
De Church of God in Bonnet, die in oktober 1941 werd gesticht, bevindt zich in de 
derde wijk van Port Salut. Zij heeft een goede reputatie in deze gemeenschap. 
Bonnet heeft een inwonersaantal van 2.000 mensen, waarvan ongeveer 15% 
kinderen onder de vijf jaar. 
 
Het is een gemeenschap in het noorden van Port Salut. Het is erg moeilijk voor 
ouders om hun kinderen naar school te sturen, of zelfs om hen te helpen een 
beroep te leren, omdat er niet genoeg scholen zijn en de ouders niet genoeg 
middelen hebben om het schoolgeld te betalen. Bovendien staan de leden van 
deze gemeenschap voor verschillende uitdagingen zoals:  

- het gebrek aan capaciteit van het bestaande ziekenhuis om zieke kinderen 
uit de gemeenschap op te vangen 

- het vrij hoge aantal geregistreerde gevallen van ondervoeding 
- het gebrek aan sanitaire voorzieningen in de meeste gezinnen 
- het lage scholingspercentage 
- het hoge percentage kinderen dat de leerplichtige leeftijd heeft bereikt 

maar nog niet naar school gaat 
- de moeilijke economische omstandigheden 
- het lage opleidingsniveau in de gemeenschap 

 
Verlangens van de gemeenschap  

- een integrale bediening voor kinderen en adolescenten op te zetten 
- inkomensgenererende activiteiten in de gemeenschap te creëren 
- de buurt op te knappen 
- kwaliteitsonderwijs te  geven aan hen die dat het meest nodig hebben  
- arme gezinnen economisch vooruit te helpen 
- indien mogelijk bedrijven te creëren 
- gezondheidszorg te verlenen aan de bevolking, in het bijzonder aan de 

projectkinderen. 
- een school bij de kerk te bouwen 
- de kerk te herbouwen 
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5. Geschatte kosten en verslagen 
 

De totale geraamde kosten van het project voor dit jaar bedragen € 5.778 (op basis 
van een wisselkoers van 1,1312, het exacte bedrag moet nog worden bepaald 
wanneer de verbintenis voor dit project wordt aangegaan). 
 
Na ongeveer 30, 150 en 270 dagen wordt er vanaf de start van het project 
gerapporteerd over de ontwikkeling van het project. 
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Bijlage: wat gebeurt er als een nieuw Compassion-project 
wordt geopend? (Blog) 
 
Het is een dag vol opwinding en vrolijke chaos: de registratiedag op 
een nieuw Compassion-project. Hier is een kijkje achter de schermen 
van wat er gebeurt als kinderen voor het eerst worden geregistreerd 
in het Compassion-programma. 
 

Hoe worden nieuwe gemeenschappen gekozen? 
Er zijn voor een lokale kerkpartner maanden van voorbereiding nodig om een 
nieuw Compassion-project te openen. Landenkantoren van Compassion hebben de 
verantwoordelijkheid om te bepalen waar nieuwe projecten worden geopend. Ze 
werken samen met de lokale kerkpartner om gemeenschappen en regio's met de 
grootste nood uit te kiezen.  

Zodra een plaatselijke kerk en Compassion het eens zijn over een nieuwe locatie, 
worden er kinderwerkers geworven en opgeleid. Voorgangers en bestuursleden 
van de kerk worden ook opgeleid zodat zij hun partnerschap met Compassion 
beter begrijpen en weten hoe ze het beste toezicht kunnen houden op het 
programma. Zodra de training heeft plaatsgevonden wordt er een massale 
registratiedag georganiseerd. 

Dag van de kinderregistratie 
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Op de registratiedag worden honderden kinderen uit de lokale gemeenschap, 
vergezeld van hun ouders, uitgenodigd op het project. Soms kunnen er wel 400 
kinderen zijn! 

Het registratieteam bestaat uit verschillende leden - sommigen van bestaande 
projecten en anderen van het Compassion-veldkantoor. Ze werken met een aantal 
selectiecriteria om ervoor te zorgen dat Compassion de meest kwetsbare kinderen 
in die gemeenschap bereikt. Medewerkers kunnen onder andere kijken naar de 
huidige leefomstandigheden van het gezin, de werkgelegenheidsstatus en het 
aantal broers en zussen in het gezin. 

 

Ouders beantwoorden een reeks vragen die bedoeld zijn om het personeel hen 
beter te laten leren kennen. De taak van een ander team is om alle informatie die 
door het eerste team van interviewers is verzameld te verifiëren en te controleren. 
Daarna wordt de definitieve beslissing genomen. Het is een lange dag voor het 
lokale personeel en soms een beetje overweldigend, omdat ze beslissingen nemen 
die van invloed kunnen zijn op de toekomst van kinderen. 

Mawuko Amegasi, een projectdirekteur in Togo, herinnert zich een zware 
registratiedag die hij meemaakte. “Op een registratiedag in Tabligbo was de 
armoede zo duidelijk in de ogen van zowel ouders als kinderen. Ik zag kinderen die 
hopeloos, uitgehongerd en ondervoed waren. Aan het eind van de dag, toen we op 
het punt stonden te vertrekken, hadden we al de 200 kinderen uitgekozen die we 
zouden inschrijven, maar er waren nog honderden van hen die we niet konden 
inschrijven. Ik kon die dag mijn tranen niet bedwingen. Ik had een slapeloze nacht 
en bleef maar denken aan die kinderen en hun ouders.’’  
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Profielfoto's van kinderen 

 

Het laatste deel van de dag is het maken van foto's van elk ingeschreven kind. Het 
is vaak het meest gecompliceerde deel. Het beschermen van de waardigheid van 
elk kind staat voorop en soms betekent dit dat kinderen niet kunnen worden 
gefotografeerd in de kleding waarin ze zijn gekomen. Ze lenen vaak kleding van 
broers en zussen of familieleden, en het personeel zorgt er ook voor dat ze 
reservekleding bij de hand hebben.  

Voor veel kinderen is dit de allereerste keer dat er een foto van hen wordt 
gemaakt! En dus zijn er soms snoepjes nodig om opgewonden kinderen aan te 
moedigen stil te blijven staan. 

Wachten op een sponsor 
Nu komt het belangrijkste voor een kind: het wachten op een sponsor. Vanaf de 
dag dat ze zijn ingeschreven ontvangen kinderen alle voordelen van het Kind 
Ontwikkelingsprogramma. Maar de relatie met een sponsor en de aanmoediging 
die ze via brieven zullen ontvangen ontbreekt, tot die speciale dag dat ze te horen 
krijgen: 'Je hebt een sponsor'. 
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