EEN UITGEBREIDE EVALUATIE VAN HET
KINDGERICHTE DORPSPROGRAMMA

DORPEN MET
DAADKRACHT

SAMENVATTING

INLEIDING

PROJECTGEBIEDEN:

In deze samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten
van de evaluatie over het kindgerichte dorpsprogramma,
dat door Red een Kind in samenwerking met lokale
partnerorganisaties in de afgelopen tien jaar is ontwikkeld. Dit programma richt zich op het verbeteren van het
welzijn van kinderen in kwetsbare gemeenschappen.
Kinderen zijn onderdeel van gezinnen die samen een
dorpsgemeenschap vormen. De aanpak gaat er dan ook
vanuit dat veel veranderingen die nodig zijn om het welzijn
van kinderen te verbeteren, het beste gerealiseerd kunnen
worden met het hele dorp. Daarom worden er in de
dorpsaanpak groepen opgezet en begeleid. Daarin komen
verschillende leden van de dorpsgemeenschap samen,
zoals: kinderen, jongeren, boeren, ouders en leerkrachten.
Zij worden gemotiveerd om hun eigen dorpsgemeenschap
te verbeteren. De zelfstandigheid wordt vergroot en het
uitdelen van spullen zoveel mogelijk beperkt.
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In de analyse van het dorpsprogramma is gekeken door
zowel de lens van sociale veerkracht als de lens van
economische veerkracht van het dorp. Ook is er met
behulp van vier lenzen gekeken naar het effect van het
programma op welzijn van kinderen: gezond en sterk,
goed opgeleid, sociaal-emotioneel ontwikkeld en met
hoop en waardigheid. Bij al deze zes lenzen staan twee
vragen centraal: ‘Heeft het programma een positieve
verandering gebracht?’ En: ‘Is de dorpsgemeenschap in
staat deze positieve verandering zelf voort te zetten?’
Deze pagina laat de omvang en onderdelen van het
dorpsprogramma zien. Op de volgende pagina’s worden
de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voor alle
zes lenzen gepresenteerd. Daarnaast is gekeken naar de
duurzaamheid van het programma. Het volledige rapport
is te vinden op www.redeenkind.nl/impact.

ACTIVITEITEN IN PROJECTEN VAN RED EEN KIND
Sociale veerkracht

Economische veerkracht

Welzijn van kinderen

Het opzetten en versterken van groepen die bijdragen aan de sociale
veerkracht.

Het aanmoedigen van een spaar-en investeercultuur
in verschillende groepen, met name zelfhulpgroepen.

Kinderen spelen in kindergroepen en leren over
sociale vaardigheden, rechten en plichten.

Het stimuleren van de samenwerking tussen groepen op dorpsniveau of hoger.

Training geven over Inkomstgenererende
activiteiten en landbouwtraining en –begeleiding.

Bewustwording en training over goede voeding,
o.a. door moestuinen.

De dorpsgemeenschap in contact brengen met externe partijen,
publieke diensten en overheid.

Het opzetten of versterken van boerengroepen.
Contacten leggen met opkopers of verwerkers.

Ondersteunen van peuter-/kleuterscholen en basisscholen door ouders te betrekken.

SCOPE
Totale besteding vanaf 2010 tot en met 2018

Totaal besteed aan
doelstellingen

€90 miljoen
Totaal besteed aan alle
soorten projecten

€71 miljoen
Totaal besteed aan dorpsprojecten gericht op kinderen

€29 miljoen
62% van de dorpsprojecten
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gericht op kinderen is
geëvalueerd
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BEREIK

SOCIALE VEERKRACHT VAN HET DORP
De kracht van de sociale betrokkenheid in de dorpsgemeenschap.
Hieronder valt het versterken van (groepen) mensen, zelfvertrouwen,
samen moeilijkheden overwinnen, solidariteit, samenwerken en netwerken,
opkomen voor belangen en het bijleggen van conflicten.

Hoe beoordelen mensen zelf de kracht van hun dorpsgemeenschap?

Zelfhulpgroepen

2.168

Leden zelfhulpgroepen

38.239

Cluster Level Associations

124

Aantal betrokken volwassenen

77.125

70%

Zeventig procent van de projecten hebben duidelijk positief
resultaat op het versterken van sociale veerkracht, sociale
samenhang en het versterken van groepen mensen.

Gemiddelde
verbetering na 1 jaar

gewenste
situatie

goed op
weg

eerste
stappen

ongewenste
situatie

Toegang tot
publieke
diensten

Veilige
omgeving

BOERENGROEP
‘Ik heb twee keer zoveel groente geoogst
als vorig jaar, maar nu is mijn maïs
aangevreten door wormen. Heeft iemand
een tip?’

Kennis
Netwerken Eigenaarschap
en
en
vaardigheden samenwerken

Betrokkenheid

Zelfvertrouwen

KINDERGROEP
‘Onze vriendin was deze week niet op
school. Ze moest van haar ouders water
halen en op het land werken. Laten we
dit bespreken met de dorpsoudste.’

Veerkracht

ROLLEN
Zelfhulpgroepen nemen soms diverse rollen in de
samenleving op zich: pleiten voor betere dienstverlening, bemiddelen in conflicten, deelname aan
bredere adviesorganen, het bereiken van de
allerarmste kinderen van de gemeenschap en het
ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.
SCHOOLBESTUUR
‘Vorige maand kwam één van de
leraren steeds niet opdagen. Maar na
een goed gesprek is hij weer
gemotiveerd om op tijd te komen!’

ZELFHULPGROEP
‘Mijn buren hebben huwelijksproblemen.
Hoe kunnen we hen helpen?’

CLUSTER LEVEL ASSOCIATION
‘Medicijnen zijn voor veel mensen te duur.
Laten we praten met de districtbeambte om
te kijken of we een gezondheidsverzekering
kunnen regelen via alle zelfhulpgroepen.’

DUURZAME GROEPEN
Als groepen coaching krijgen van andere groepen
(vaak is dat een koepelorganisatie), zijn ze meer
duurzaam. Als iedere groep op zichzelf is
aangewezen, is overleven moeilijker.
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SOCIALE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Het programma doorbreekt de relatie tussen economische
ontwikkeling en toenemend individualisme. Sterker nog: het
combineert een (kleine) toename van economische groei met
een toename in solidariteit en saamhorigheid.

zie
pagina 6-7
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ECONOMISCHE VEERKRACHT VAN HET DORP
Het vermogen van dorpsgemeenschappen om hun inkomsten en
bezittingen uit te breiden zodat ze tegenslagen, zoals een slechte
oogst, veesterfte, werkloosheid of familieproblemen op kunnen
vangen.

Zelfhulpgroepen

2.168

Leden zelfhulpgroepen

38.239

Boerengroepen

149

Jongeren met vaktraining

1.621

1/3
70%

Een derde van de projecten laat duidelijke
economische effecten zien. Bij de andere
projecten zijn de economische effecten nog klein.

VAKTRAINING
De directe resultaten van vakonderwijs,
namelijk dat mensen er inkomen mee
verdienen, zijn duurzaam. Het aanbieden
van de trainingen zelf echter niet.
vermeerdering van
bezittingen per huishouden

+31%
vermeerdering van het
aantal dieren in de veestapel

DUURZAME VERBETERINGEN
De economische verbetering is alleen duurzaam
als mensen een houding van daadkracht en een
zakelijke instelling krijgen, want investeringen
met geld van het programma zijn slechts tijdelijk.

+11%

resultaten
WELZIJN VAN KINDEREN
Het programma is erin geslaagd om economische
ontwikkeling en het welzijn van kinderen aan
elkaar te verbinden, door het creëren van
bewustzijn over wat kinderen nodig hebben.

FRESH
VEGGIES

na een training verdient
een jongere 5.6 keer meer

+560%

forsale

verhoging van de
oogst per hectare

+20%
ZELFHULPGROEP
‘We hebben genoeg spaargeld om drie
leningen uit te geven. De rente is 10%.
Wie wil?’

BOERENTRAINING
‘Ik denk dat er in ons dorp vraag is naar
maïsmeel. Kunnen we onze maïs niet
verwerken om een hogere prijs te
krijgen?’

SAMEN SPAREN
De bijdrage van het programma aan een spaar- en
leenmentaliteit is een sterke basis voor
economische ontwikkeling. Deze mentaliteit is
blijvend en wordt door anderen overgenomen. De
economische ontwikkeling op zichzelf genomen is
nog niet heel significant.

activiteiten
Projectactiviteit: Training geven over inkomstgenererende
activiteiten en landbouwtraining en –begeleiding.
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Projectactiviteit: Het aanmoedigen van een spaar-en
investeercultuur in verschillende groepen, met name
zelfhulpgroepen.
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Als kinderen zich ten volle kunnen
ontwikkelen: cognitief, sociaal-emotioneel,
fysiek èn geestelijk.

GOED OPGELEID

BEREIK

HET WELZIJN VAN KINDEREN

Jonge kinderen (0-6)

28.861

Kindergroepen

1.648

Kinderen (7-14)

151.921

Jeugdgroepen

307

Adolescenten (15-18)

11.091

Peuter-/kleuterscholen

307

Jongeren (19-25)

13.764

Basisscholen

362

Betrokkenheid van de dorpsgemeenschap
bij onderwijs in verschillende
projectfases

MET HOOP EN WAARDIGHEID

GROENTETUINEN
Het aanleggen van groentetuinen bleek voor veel families
een goede keus. Ook na het project worden deze nog
gebruikt en de kennis erover wordt doorgegeven.

KINDERGROEPEN
Kindergroepen hebben het vermogen om daadkracht,
vaardigheden, karakter en verantwoordelijkheidsgevoel
van kinderen te versterken. Bij sommige projecten
gebeurde dit inderdaad. Bij andere projecten vervulden
kinderen bijna alleen een passieve rol.

Betrokkenheid van ouders

62%

GEZOND EN STERK

SOCIAAL-EMOTIONEEL ONTWIKKELD

ONDERWIJS
De helft van de projecten laat goede resultaten zien op
het gebied van onderwijs, sommige projecten zijn heel
goed.

Terwijl het welzijn van kinderen integraal wordt benaderd,
krijgt het aspect ‘Goed opgeleid’ de meeste aandacht,
gevolgd door ‘Gezond en sterk’.

HOOP EN WAARDIGHEID
De christelijke betekenissen van ‘hoop’ en ‘waardigheid’
spelen een rol bij de identiteit, motivatie en inspiratie
van Red een Kind en lokale partners, maar niet direct
in de doelstellingen, strategieën en activiteiten van het
programma.

WELKOM!

73%

INCLUSIE
De identiteit van Red een Kind en hun partners leidt nooit
tot uitsluiting van personen op oneigenlijke gronden, maar
juist tot het betrekken van groepen die vaak buiten de
boot vallen.

eind

midden

start

44%

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
Het belangrijkste resultaat van steun aan lager onderwijs
is dat ouderraden en schoolbesturen hun taken beter
uitvoeren. Hierdoor gaan ook de kwaliteit van onderwijs
en de leerresultaten omhoog.

***

GEZONDHEID EN VOEDING
Ongeveer de helft van de projecten leverde een duidelijke
bijdrage aan betere gezondheid en voeding. Dit kwam
vooral doordat ouders meer kennis hierover kregen,
in combinatie met verbeterde landbouwpraktijken.

ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Een derde van de projecten laat duidelijk positieve
resultaten zien met betrekking tot de sociale en
emotionele ontwikkeling van kinderen.

Percentage van
kinderen in het dorp die
voldoende of goed
scoren op dit onderdeel.

*

*

*
Socially & emotional developed
Begin

Midden

Eind

Begin

Midden

Eind

Begin

Midden

Eind

77,4%

84,1%

87,7%

80,6%

87,5%

88,3%

71,5%

81,1%

88,0%

KANSEN
Sommige projecten laten kansen liggen om samen te
werken met kerken, aangezien die veel invloed hebben
en zich ook met kinderen bezighouden. Met name in
christelijke contexten is dit belangrijk.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
DUURZAAMHEID
De projecten die zijn afgerond, zijn bemoedigend. Twee jaar na
de afronding zijn de meeste groepen nog steeds actief. Ze
sparen, investeren en ondernemen gezamenlijke activiteiten
zoals het ondersteunen van scholen of het helpen van mensen
buiten de groepen. Er worden nieuwe groepen gevormd en meer
mensen krijgen training in sparen,
investeren en pleiten voor de belangen van de dorpsgemeenschap. Dat is een indrukwekkende prestatie. Tegelijkertijd kan
van de helft van de projecten de duurzaamheid niet worden
gegarandeerd. Dit komt vooral omdat het principe van
duurzaamheid aan het begin van het project onvoldoende wordt
meegenomen.

De kindgerichte dorpsaanpak heeft het vermogen om
veel impact te bereiken op een zodanige manier, dat de
dorpsgemeenschap er zelf mee verder kan. En hoewel
contexten van elkaar verschillen, laat dit rapport duidelijk
zien dat veel projecten erin geslaagd zijn om de ambities
van gemeenschappen te versterken om hun kinderen op
te laten groeien tot verantwoordelijke mensen die op
hun beurt hun gemeenschap verder kunnen helpen.
AANBEVELINGEN EN VERVOLGSTAPPEN
Op basis van de analyse en de conclusies kunnen er zes
aanbevelingen worden gedaan die de kwaliteit van het
kindgerichte dorpsprogramma verder kunnen vergroten:

1

Geef meer uitleg en begeleiding rondom de principes
achter de ‘snelle’ en de ‘langzame’ manier van het
bereiken van impact.

2

Richt je op het leggen van verbindingen tussen
groepen en naar de buitenwereld.

3

Begeleid partners in het gebruik van een duidelijke
projectfasering, in het bijzonder de afrondingsfase.

4

Ontwikkel integrale principes die kunnen helpen om
te beslissen welke activiteiten zinnig zijn voor wie en
waarom.

5

Werk uit wat in verschillende contexten precies wordt
bedoeld met ‘Leven met hoop en waardigheid’.
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Maak duurzaamheid een leidend principe vanaf de
start van een project.

Duurzaamheid (% projecten)

10%

Zwak

47%

Matig

38%

Goed

5%

Zeer goed

KERNPRINCIPES
De positieve impact en veelbelovende duurzaamheid van de
projecten kunnen deels worden verklaard door vier kernprincipes die - impliciet of expliciet - onderdeel uitmaken van
het kindgerichte dorpsprogramma. De af- of aanwezigheid van
deze principes verklaart waarom sommige projecten minder of
meer impact hebben en minder duurzaam of duurzamer zijn dan
andere.

1) Projecten zorgen voor blijvende
impact als ze echt gestoeld zijn op
lokaal eigenaarschap, lokaal spaargeld
en een actieve betrokkenheid van de
dorpsgemeenschap. Dit is vaak een
‘langzaam’ en tijdrovend proces, maar
het is een betere aanpak dan de ‘snelle’
manier zoals het inzetten van externe
investeringen of het verstrekken van
goederen aan de dorpsgemeenschap.

3) Projecten zorgen voor blijvende
impact door duidelijke projectfases.
De opstartfase zou gebruikt moeten
worden voor het bouwen aan een
sterke basis en eigenaarschap in de
gemeenschap. Daarnaast moet
duidelijk zijn hoe wordt toegewerkt
naar de afronding van een project om
te zorgen dat mensen zelfstandig
verder kunnen.
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2) Projecten zorgen voor blijvende
impact door het aangaan van sterke en
blijvende relaties met anderen. Zowel
goede relaties en lobby met de buitenwereld, zoals overheid en dienstverleners, als een sterke onderlinge samenhang tussen de verschillende groepen in
het dorp.

4) Projecten zorgen voor blijvende
impact door in alle activiteiten
aandacht te geven aan integrale
principes zoals kinderwelzijn en rechten
en plichten van kinderen. Daarbij
moeten activiteiten van verschillende
groepen met elkaar verbonden worden,
zodat het gezamenlijke effect groter is
dan van alleen de losse activiteiten.

Red een Kind neemt deze aanbevelingen ter harte en spant zich ervoor in
om samen met relevante betrokkenen de uitkomsten van het onderzoek te
bespreken en deze te beantwoorden met een helder plan van aanpak. Red
een Kind heeft daarmee het doel om de impact en de duurzaamheid van het
kindgerichte dorpsprogramma verder te vergroten, zodat Red een Kind nog
meer kinderen uit armoede kan laten groeien.
Lees de uitgebreide reactie van Red een Kind op het evaluatierapport
op www.redeenkind.nl/impact.
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