Weeshuistoerisme in de media
Er verschijnen de laatste tijd regelmatig negatieve berichten in de media met betrekking tot
vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen, waarbij de boventoon wordt gevoerd door
commerciële belangen en uitbuiting. Recentelijk stonden er artikelen in De Telegraaf en Trouw.
Hierin wordt geschreven dat “weeshuistoerisme een walgelijk businessmodel” is. Hoe staat Giri
Asih tegenover deze vorm van weeshuisexploitatie?

Allereerst distantiëren wij ons van de in de media vermelde excessen en proberen daar ook ver
vanaf te blijven.
Wij willen geenszins ontkennen dat de beschreven excessen plaatsvinden, maar wij als stichting GiriAsih herkennen ons hier niet in. Wij zijn blij dat er in de media aandacht geschonken wordt aan dit
groeiende probleem. Echter, wij vinden wel dat de artikelen vaak zonder nuancering verwoord
worden, waardoor alle initiatieven onterecht op één hoop gegooid worden.
Onze werkwijze is op cruciale wijze anders dan beschreven en daarom willen wij graag ons doel en
werkwijze belichten zodat ook u als lezer gerust kan zijn dat er met de donatiegelden louter positieve
dingen gedaan worden ten behoeve van het inwonende kind alsmede de kinderen uit de omgeving
van het tehuis.
-

-

Hoewel de naam “Panti Asuhan Pohsanten” anders doet vermoeden pretenderen wij geen
weeshuis te zijn. Wij zullen deze term dan ook wijzigen in “Rumah Anak Pohsanten” Omdat
dit meer recht doen aan waar wij voor staan. Elders op deze website staat ons beleidsplan
beschreven waarin wij beschrijven dat wij hulp bieden aan kansarme kinderen met weinig
toekomstperspectief. Op basis van een armoedeverklaring en een huisbezoek worden de
kinderen geselecteerd. Wanneer een kind in het tehuis komt wordt deze begeleid vanaf de
basisschool (afhankelijk van de leeftijd) tot en met minimaal afronden van de middelbare
school. De jongste bewoner is momenteel 10 jaar. Indien de kinderen de middelbare school
met ver bovengemiddeld resultaat afronden geven wij hen de kans om een universitaire
opleiding te doen. Dit laatste is vaak ver buiten het tehuis en draagt hoge kosten met zich
mee als schoolgeld, huur van een woning, vergoeding voor eten en drinken plus andere
kosten. De kinderen die het betreft worden hierin begeleid en daarbij ook financieel volledig
ondersteund. De kinderen die gemiddeld presteren op de middelbare school geven we de
mogelijkheid om een beroepsstudie te doen van één of twee jaar, inclusief stage. Wij hebben
de selectie en screening van de vrijwilligers uitbesteed aan een professionele organisatie
“Vrijwillig Wereldwijd” (https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/). Deze screening betreft mede
de verplichting van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook begeleiding van de
vrijwilliger en het project waar nodig (https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/maatschappelijkverantwoord-op-reis/). Daarnaast zetten wij vrijwilligers die in het tehuis zijn geweest in om
toekomstige vrijwilligers goed voor te bereiden. We vinden het belangrijk dat het voor de
vrijwilliger een interessante ervaring is en ook de kinderen profiteren van de kennis en
vaardigheden die vrijwilligers meebrengen.
De bijdragen die wij vragen voor kost en inwoning tijdens het verblijf van de vrijwilliger (80
euro per week) wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd en ook vooraf formeel gefactureerd
en afgerekend op een Nederlandse bankrekening. Hiermee wordt ook een deel van de
dagelijkse kosten voor het huis betaald.
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De leider van het tehuis is woonachtig in het tehuis en is daarmee 24/7 beschikbaar voor de
inwonende kinderen. De leider krijgt een marktconform salaris (evenals de andere
werknemers zoals de kokkinnen, schoonmaaksters, tuinman, bewaking en kleuterjuffen)
waarbij enige vorm van zelfverrijking niet getolereerd wordt. Hier wordt streng op gelet en
waar nodig actie op ondernomen.
Het kindertehuis wordt niet toeristisch geëxploiteerd. Individuele bezoekers zijn welkom,
maar moeten zich vooraf eerst aankondigen, waarna de leiding bepaalt of een bezoek
mogelijk en passend is.
Alle inwonende kinderen zijn elders op deze website beschreven waarbij zij zichzelf
introduceren, hun herkomst en dromen vertellen. In de twee meest recente nieuwsbrieven
(ook op deze website) hebben wij oud-bewoners laten vertellen over hun tijd in het tehuis en
hoe zij daarop terugkijken. Hierin is ook duidelijk hun dankbaarheid beschreven over de
toegevoegde waarde die vrijwilligers voor hun gebracht hebben.
Ook hebben we enthousiaste verhalen van vrijwilligers die afgelopen jaar het kindertehuis
bezocht hebben (http://www.giri-asih.nl/hoe-kan-je-helpen/vrijwilliger/)
Over de hechting tussen de inwonende kinderen en vrijwilligers bestaan vele inzichten en dat
risico kan niet ontkend worden. Wij als stichting doen er wel alles aan om dit te voorkomen
door begeleiding van de vrijwilligers en duidelijke regels over omgang met de kinderen. Onze
ervaring is dat de positieve aspecten van de vrijwilliger (Engelse les, beperkte financiële
ondersteuning, huiswerkbegeleiding, organiseren van sportactiviteiten en evenementen, het
sociaal communiceren met de kinderen, etc) de boventoon voert. Waar tekenen van
hechting gesignaleerd zijn bij een inwonend kind en/of de vrijwilliger zijn wordt ook het
gesprek aangegaan met zowel het betreffende kind als de vrijwilliger, dit om de emotionele
impact te minimaliseren.
Wij hebben ook het initiatief genomen om achter het kindertehuis een schoolgebouw neer
te zetten waarin twee kleuterklassen huisvesten. Deze 40+ kleuters komen allen uit de
directe omgeving van het tehuis. Wij bieden deze mogelijkheid aan de meest arme kinderen,
die anders geen mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Hierbij zorgen wij ook voor
schoolmateriaal, uniformen en de salarissen van de enthousiaste kleuterjuffen. Hiervoor
vragen wij geen of een minimale symbolische bijdrage van de ouders. Ook op deze
kleuterschool (en op scholen van de oudere inwonende kinderen) zijn de vrijwilligers actief
met Engelse les aan de kleuters, Engelse les aan de juffen en bijvoorbeeld liedjes zingen of
samen dansen. Op onze Facebookpagina’s zijn hier diverse voorbeelden van te zien.

Hierboven is geprobeerd duidelijk te maken dat wij een eerlijke stichting zijn zonder winstoogmerk.
Zowel het Nederlandse bestuur als het Indonesische bestuur van de stichting bestaat louter uit
vrijwilligers zonder enige vorm van vergoeding, maar puur gedreven uit geloof in het concept waar
wij voor staan en betrokkenheid met de situatie ter plaatse.
In 2018 bestond de top 4 uit 91% van onze uitgaven:
-

Educatie kosten (32%)
Salariskosten voor het personeel (9) in het kindertehuis en kleuterschool (31%)
Levensonderhoud in het tehuis (voor drie maaltijden per dag) (21%)
Kosten voor het onderhoud en gebruik van de 16 scooters (7%)

De overige 9% werd besteed aan gebouw- en tuinonderhoud, huishoudkosten, ziektekosten en
algemene zaken.

Wij hopen dan ook dat u inziet waarom wij ons distantiëren van de in de media vermelde excessen
en daar ook ver vanaf proberen te staan in het belang van iedereen die onze drijfveer is en daarbij
het werk wat wij doen zo belangrijk maakt voor het individu, voor de groep en voor de omgeving.
Voor hen maken wij wel degelijk het verschil tussen een kansloze – en een kansrijker
toekomstperspectief.

