Waar moet ik
op letten
bij het contact met mijn sponsorkind?
Kinderen zijn kwetsbaar. Niet voor niets zijn
wereldwijd kinderrechten opgesteld en
aanvaard. Red een Kind onderschrijft deze
rechten en heeft aan de hand daarvan
een Child Protection Policy opgesteld: richtlijnen
voor de bescherming van sponsorkinderen en
-gezinnen. Dat heeft ook consequenties voor
het contact dat u met uw sponsorkind hebt.
Hoe zorg ik voor een
‘gezonde’ sponsorrelatie?
Als sponsor speelt u een tijdelijke rol in het leven
van uw sponsorkind. U neemt niet de plek in
van de vader of moeder. Veel kinderen hebben
hun eigen ouders of andere volwassenen die
voor hen zorgen. Laat die verantwoordelijkheid
liggen waar die hoort. Anders geeft dat
misverstanden en verwarring. Sommige
kinderen zullen u benaderen als hun weldoener
of redder in nood. Wees daarin realistisch: til er
niet te zwaar aan, maar voed zulke gevoelens
ook niet.
Verder is het goed om te weten dat we
geen directe adressen tussen sponsors en
sponsorkinderen uitwisselen. Anders wordt
de kans groter dat sponsorkinderen en hun
families zich financieel afhankelijk (blijven)
opstellen tegenover hun sponsor, soms ook
nadat het sponsorprogramma is gestopt.
Dat mag niet de bedoeling zijn van het
sponsorprogramma, waarbij zelfredzaamheid
voorop staat. Als sponsor kunt u ook in

verlegenheid gebracht worden door een
(soms toenemende) vraag om steun. Mocht u
dergelijke brieven ontvangen, wilt u dit dan aan
ons melden?
Kan ik mijn sponsorkind bezoeken?
Een echte ontmoeting: voor sponsor en
sponsorkind is dat een hele bijzondere
ervaring. Heeft u plannen om uw sponsorkind
te bezoeken, neem dan altijd contact met
ons op. We vragen dan na of het kind zelf,
de medewerkers ter plekke, en de ouders of
verzorgers van het kind hier ook voor voelen. Als
zij erachter staan, regelen we een ontmoeting.
Dit op voorwaarde dat het gebied veilig en
bereikbaar is. Een begeleider van het kind
is daarbij aanwezig. Dit is voor het gevoel
van veiligheid van het kind erg belangrijk.
Ook voorkomen we daarmee situaties die
ongewenst zijn. Heeft u vragen, laat het ons
weten. We helpen u graag en nemen dan
meteen ‘de spelregels’ door.
Wat moet ik doen bij een
vriendschapsverzoek op social media?
In sommige gebieden is internet al behoorlijk
ingeburgerd. Via school of smartphones krijgen
ook kinderen toegang tot social media. Af en
toe zoekt een sponsorkind zijn of haar sponsor
op en stuurt een vriendschapsverzoek. Dit
kan erg waardevol zijn, maar het kan ook tot
ongewenste situaties leiden. We verzoeken

daarom om hier terughoudend in te
zijn en in elk geval het initiatief voor een
vriendschapsverzoek niet zelf te nemen.
Hoe verloopt het contact
na de sponsoring?
Als de sponsoring is afgelopen, stopt ook
het contact. Dat principe is belangrijk,
omdat daarmee gemarkeerd wordt
dat het gezin op eigen benen staat en
zonder hulp van sponsors het leven kan
oppakken. Het laten voortbestaan van
het contact werkt in de praktijk vaak weer
een afhankelijkheidsrelatie in de hand.
In het verleden hebben wij hier helaas
verschillende voorbeelden van gezien.
Daarnaast willen we de veldwerkers ook
niet belasten met het organiseren van de
correspondentie wanneer het programma
is afgelopen, zodat zij zich kunnen richten
op de hulp voor kinderen die nog wel steun
nodig hebben.
Als u dit wilt, kunt u een afscheidsbrief
schrijven. Ook kunt u bijvoorbeeld foto’s
en brieven die u in de loop van de jaren
hebt gekregen, delen met uw sponsorkind.
Of maak een mooie fotocollage, deel een
zegenwens of deel met uw sponsorkind
wat u van hem/haar geleerd hebt in de
achterliggende jaren.

Verschillende werelden

Kinderen waarderen het heel erg om post
te ontvangen en een brief terug te schrijven.
Tegelijkertijd is de afstand groot: er zijn verschillen
in cultuur, levensstandaard en omstandigheden.
Wees daarom niet teleurgesteld als blijkt dat u en
het kind elkaar niet altijd goed begrijpen. Mocht u
hierover vragen hebben, dan kunnen wij die hopelijk
beantwoorden.
Kan ik mijn sponsorkind een cadeau sturen?
Grote en uitbundige cadeaus voor één kind: dat
is niet leuk voor andere kinderen in zijn of haar
omgeving. Uw sponsorkind kan zich daar ook erg
ongemakkelijk bij voelen. Houd er rekening mee dat
er een kans bestaat dat uw pakketje in de post ‘kwijt’
raakt omdat het naar een bestemming ver weg
gestuurd wordt. Wil u iets extra’s sturen? Let hier
dan op:
• Zorg dat het plat is, in een envelop past en niet
zwaarder weegt dan 100 gram.
• Kies het liefst een cadeautje uit dat deelbaar is
met andere kinderen.
• Denk eens aan een kleurplaat, een pen, elastiekjes,
kartonnen legpuzzeltjes of stickers.
• Stuur nooit geld of kostbaarheden.
N.B. Pakketjes kunnen eventueel opengemaakt worden door
Red een Kind om ervoor te zorgen dat er geen dingen bij
kinderen terechtkomen die eventueel schadelijk kunnen zijn.

