Geef een pleegkind het gevoel dat er iemand
naar hem of haar omkijkt.

Word
jij mijn
Padrino?

KLAAR OM
PADRINO TE
WORDEN?
De eerste stap richting pleegouderschap heb je zojuist gezet door deze brochure aan
te vragen! Bedankt voor je aanvraag en je interesse in het Plan Padrino. In deze brochure delen we alle informatie die je nodig hebt over het adoptieplan, waaronder:

Wie wij zijn
Wat Plan Padrino precies inhoudt
Hoe je contact legt met je pleegkind
Meer informatie over Colombia en Palmira
Belastingvoordelen
Misschien twijfel je nog; heb ik het in
mij om Padrino te worden? Padrino
zijn is echter makkelijker dan je denkt,
terwijl je wel een grote impact kunt
hebben op het leven van een kind. Zo
bied jij een kind essentiële middelen
zoals voeding, medicatie, kleding en
lesmaterialen. Maar wat misschien
nog veel belangrijker is, je geeft een
pleegkind het gevoel dat er iemand
naar hem of haar omkijkt.
Muchos saludos,

Juconi

Over Juconi
De Juconi-aanpak
Onze aanpak richt zich op het betrekken van lokale vrijwilligers en medewerkers. Opvoeden is een zaak van
iedereen. Door de omgeving te betrekken hopen we kinderen een netwerk te bieden, dat hen ondersteunt
en begeleid richting een zelfstandige
toekomst.
De Juconi-aanpak bestaat uit de volgende elementen:

In 1995 werd Juconi Nederland
opgericht om structureel
hulp te bieden aan straat- en
zwerfkinderen in LatijnsAmerika. De naam Juconi staat
voor ‘Junto con los niños’,
ofwel: ‘Samen met de kinderen’. Dit vat de kern van onze
werkzaamheden goed samen.
Alleen wanneer de kinderen
vrijwillig meewerken slagen

 rvaren hulpverleners gaan dageE
onze projecten. Het is dan
lijks de straat op om contact te legook van groot belang dat de
gen met straat- en zwerfkinderen.
kinderen zelf de vooruitgang
Zodra het vertrouwen van het kind
ervaren, zodat zij geloven in
is gewonnen wordt het kind opeen betere toekomst.
gevangen in één van de opvang
huizen. Hier krijgt het kind de
nodige voeding, verzorging en medische hulpverlening.
De ouders of verzorgers van het kind worden zoveel mogelijk betrokken bij de
hulpverlening en krijgen scholing aangeboden.
De kinderen gaan naar school, krijgen huiswerkbegeleiding en er worden culturele lessen zoals houtbewerking, muziek en dans gegeven. Ook krijgen de
kinderen de kans om samen met leeftijdsgenoten te spelen.
Deze aanpak heeft zich al meerdere malen bewezen en wordt door UNESCO
MEXICO gekenmerkt als één van de meest veelbelovende methodes om straat- en
zwerfkinderen succesvol hulp te bieden. Zo heeft Plan Padrino al meerdere kinderen de kans geboden om door te studeren of zelfs af te studeren. Op hun beurt
zetten deze succesverhalen zich weer in om een nieuwe generatie straat- en zwerfkinderen een toekomst te bieden.

Corjuconi
Het Corjuconi-huis is één van deze opvanghuizen waar straat- en zwerfkinderen
worden opgevangen. Het opvanghuis wordt volledig gefinancierd vanuit Juconi en
biedt kinderen een veilige en droge thuishaven. Zo wordt het opvanghuis omringd
door hekken om de kinderen af te schermen van het gevaar in de wijk. Binnen de
veilige muren van het Corjuconi-huis liggen diverse faciliteiten zoals een speelkamer, eetkamer en studieruimtes. Naast de kinderen uit het Plan Padrino hulpprogramma, kunnen ook buurtkinderen hier veilig spelen en gebruik maken van de
faciliteiten.

Plan Padrino
Dan nu het onderdeel waarvoor je deze brochure aangevraagd hebt: Plan
Padrino. Want, wat houdt dit nu precies in? In het kort is een padrino een pleegouder op afstand. Binnen het Plan Padrino krijgen Nederlanders zoals jij en ik de
mogelijkheid om een kind uit het Corjuconi-huis financieel te adopteren. Met een
maandelijkse bijdrage van €28,75 wordt jouw pleegkind in al zijn of haar basisbehoeften voorzien.
Zo zorgen de hulpverleners in het opvanghuis dat jouw bijdrage besteed wordt aan
eten, kleding, medicatie en schoolspullen voor het kind. Als padrino voorzie je een
pleegkind echter in meer dan alleen materiële zaken. Jouw steun geeft een kind het
gevoel dat hij of zij iets waard is en dat er iemand is die naar hem of haar omkijkt.
Iets wat deze kinderen vanuit hun eigen familie niet meekrijgen, maar net zo hard
nodig hebben als financiële ondersteuning.
Ieder pleegkind heeft slechts één padrino. Dit betekent dat jij als padrino een hechte band op kunt bouwen met jouw pleegkind. Minimaal één keer per jaar ontvang
je een brief van het kind. In deze brieven delen de kinderen onder andere foto’s,
schoolrapporten of belevenissen. Daarnaast kun jij zelf brieven en cadeautjes naar
jouw pleegkind versturen. Op deze manier ontstaat er een levendige briefwisseling
en ben je echt betrokken bij het kind.
Padrino blijf je bovendien zo lang als je wil. Vanaf zijn of haar 18e verjaardag is
een pleegkind zelfstandig. Het kind gaat dan, mede dankzij jouw steun, studeren
of werken. Hulp vanuit het opvanghuis heeft dit kind dan niet of nauwelijks meer
nodig. Op dat moment stellen we je graag voor aan een nieuw kind dat jouw hulp
en aandacht goed kan gebruiken.
Contact met het pleegkind
De eerste stap als padrino is de kennismaking met het kind. Daarom sturen we je
zodra je padrino wordt informatie over jouw pleegkind. Hierin worden het kind en
zijn of haar levensomstandigheden beschreven. Hierna is het aan jou om aan het
schrijven te gaan. Contact vindt plaats per brief en kan gewoon in het Nederlands.
Wij verzorgen de vertaling naar het Spaans.

Afhankelijk van de leeftijd en omstandigheden van jouw kind kan het aantal brieven sterk verschillen. Minimaal één keer per jaar, rond de kerstdagen, ontvangen
alle padrino’s een brief. De rest ligt aan het kind. Sommigen kinderen zijn nog erg
jong of hebben een achterstand opgelopen, waardoor het schrijven van brieven
hen niet even gemakkelijk afgaat. Het is daarom goed om als padrino toch zo nu
en dan te blijven schrijven, ook al blijft een reactie uit. Zo laat je het kind zien dat er
wel degelijk iemand is die aan hem of haar denkt.

Colombia
Armoede, corruptie en gewelddadige conflicten zijn aan de orde van de dag in
Colombia. Hoewel er langzaam maar zeker verbetering zichtbaar is, weten de
meeste kinderen niet beter dan dat hun land beheerst wordt door moord, ontvoering, drugshandel en afpersing. Armoede en geweld zijn doorgedrongen in alle
facetten van het dagelijks leven en de enorme contrasten tussen arm en rijk zorgen
voor een uitzichtloze situatie.
Vanwege de armoede is de verzorging en scholing van kinderen voor veel ouders
niet gemakkelijk. Daarnaast is in veel gezinnen sprake van een groot aantal kinderen, alleenstaande ouders en/of complexe familierelaties. Ouders maken lange
werkdagen voor een minimum salaris, dus blijft er niet veel tijd, aandacht en geld
over voor het kind.
Geld voor school is er bijvoorbeeld niet. De vooruitzichten van deze kinderen worden dan ook beperkt en er is weinig kans om uit de situatie op te krabbelen. De kinderen moeten meewerken voor het gezinsinkomen of worden de hele dag alleen
achtergelaten, waardoor ze op straat gaan zwerven.
Het is daarom niet zo gek dat er veel kinderen in opvanghuizen terecht komen. Hier
kunnen ze weer even kind zijn, worden ze
gestimuleerd om naar school te gaan én
het houdt ze van de straat. Doordat sociale binding met familie vaak ontbreekt en
er geen geschikte plekken zijn om buiten
te spelen, leren ze hier bovendien samen
met leeftijdsgenoten op te trekken.

Palmira Valle
In Palmira Valle, een stad in het zuidwesten van Colombia, vinden we het
Corjuconi-huis. De stad ligt op 28 km van de Departementale hoofdstad
Cali en staat bekend als de agrarische hoofdstad van het land. Dit is niet
zonder reden. In Palmira worden veel rietsuiker, koffie, rijst, maïs en tabak
verbouwd. Een groot deel van de ouders van de kinderen uit het opvanghuis werken dan ook op het land.
Met ruim 350.000 inwoners en een oppervlakte bijna even groot als de provincie
Utrecht, is Palmira niet klein te noemen.
De stad kent verschillende bendes en
onveilige achterstandswijken. Het is echter ook de geboorteplaats van Nolberto
Molina, de Colombiaanse profvoetballer
en voetbalcoach. De droom van veel jongens in het Corjuconi-huis is dan ook om
net als hij profvoetballer te worden.

Belastingvoordeel
Naast het feit dat je een band opbouwt met je pleegkind en een positieve impact
hebt op zijn of haar leven, ontvang je als padrino ook enkele belastingvoordelen. Er
zijn twee mogelijkheden die ervoor zorgen dat een deel van de kosten van het Plan
Padrino teruggevorderd kunnen worden:
1.

2.

De eerste mogelijkheid is om de bijdragen aan het Plan Padrino als aftrekpost
van je inkomstenbelasting aan te voeren. Dit kan alleen wanneer de bijdragen
samen meer dan 1% (maar maximaal 10%) van je bruto inkomen en minimaal
€60,- bedragen.
Het is ook mogelijk om je bijdragen vast te laten leggen in een schenkingsovereenkomst, met een looptijd van tenminste vijf opeenvolgende jaren. In
dat geval zijn de bijdragen volledig aftrekbaar voor je inkomstenbelasting en
geldt er geen drempel en geen maximumbedrag. Je vindt dit formulier op onze
website, of kunt hem opvragen bij ons kantoor.

BEN JIJ
ER KLAAR
VOOR?

Belangrijke
feiten op een rij
We hopen dat je naar
aanleiding van deze
brochure genoeg
informatie hebt ontvangen over het Plan
Padrino en klaar bent
om padrino te worden.
Er wachten nog genoeg
kinderen op jouw steun en
aandacht.

Je bent een pleegouder op afstand.
I edere padrino draagt €28,75 per maand
bij via een machtiging.
Jouw kind ontvangt hierdoor eten, kleding,
medicatie en schoolspullen.
Je geeft een kind het gevoel iets waard te zijn.
Als padrino bouw je een hechte band op
met je pleegkind.
Je kunt zo lang padrino blijven als
je wilt!

Is je toch nog iets niet helemaal duidelijk?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Juconi

President Kennedylaan 19

2517 JK Den Haag

070 - 365 56 50 www.juconi.nl

info@juconi.nl

