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Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag 2017 aan. Hierin beschrijven
wij de activiteiten, die hebben plaatsgehad gedurende het jaar 2017. Ook geven wij
inzicht in onze inkomsten en uitgaven en kijken wij vooruit naar 2018.
Het bestuur heeft als doel om kinderen en jongvolwassenen te kunnen helpen met
hun gezondheid, onderwijs en studie. In 2015 hebben wij als doel voor 2016
geformuleerd: het verwerven van extra middelen tot het niveau van minimaal €
10.000.
Op 18 oktober 2016 is het bestuur geïnformeerd over een, in 2017, te ontvangen
legaat uit de nalatenschap van Mw. B. Scheuer, waardoor wij weer plannen kunnen
gaan maken voor 2017. Dit legaat is echter pas beschikbaar gekomen in 2018.
Het is een uitdaging geweest in 2017 om, met beperkte financiële middelen, goede
projecten te vinden.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de donateurs van onze
stichting hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage of een bijdrage in
natura is het voor ons niet mogelijk om onze hulp op het huidige niveau te
handhaven. Wij hopen, dat wij ook in de toekomst een beroep op onze donateurs
mogen blijven doen. De Stichting Kids Future Indonesia heeft geen overheadkosten
en elke geschonken Euro komt terecht bij de kinderen, die onze hulp hard nodig
hebben.

Namens het bestuur van de Stichting Kids Future Indonesia,

Mw. drs. Yvonne Schram,
Voorzitter
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Stichting Kids Future Indonesia in het kort
Rechtsvorm

Selectie projecten

Opgericht in 2009.

De Stichting hanteert de
volgende criteria:

Stichting, statutair gevestigd in
's-Hertogenbosch.

Bestuursleden en functies
drs. Y. Schram, voorzitter
drs. H. Voorhuis, penningmeester
mr. M. van de Vall, secretaris

Structuur en organisatie

•
•

Kleinschalig projecten
Maximaal persoonlijk of
sociaal rendement
• In samenwerking met
plaatselijke
contactpersonen op
scholen, in weeshuizen,
gemeenten,
jongerenorganisaties
Registratie en erkenning
Stichting Kids Future
Indonesia is erkend als ANBI,
een algemeen nut beogende
instelling. Dit betekent dat,
afhankelijk van de eigen
situatie, de gift aftrekbaar is
voor de belastingdienst en dat
er vrijstelling is van
schenkingsrechten.
Donaties en kosten

Particulier hulpverleningsinitiatief.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en zonder
onkostenvergoeding.

2017

2016

€

€

Donaties

150,00

Donatie in
natura

798,00

Kosten
overhead
Projecten

213,30

500,00

Studiefonds

Donateurs
Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties

4

45.283,00

0

204,37
0

0

80,99

Werkgebied

Communicatie

Projecten

Website

Stichting Kids Future
Indonesia ondersteunt vanaf
de oprichting in 2009
projecten in de volgende
categorieën:

Nieuwsbrieven
Folders
Presentaties

•

Televisie in Indonesië

•
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Onderwijs/ studiefonds
✓ Engels op
basisscholen
✓ Vervolgopleidingen
voor
(wees)kinderen
o.a. als zij op 18jarige leeftijd het
weeshuis moeten
verlaten
Opvang
✓ Ondersteuning van
weeshuizen
✓ Van (wees)kinderen,
als zij op 18-jarige
leeftijd het weeshuis
moeten verlaten

•

•

•

Missie
Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt relatief
kleinschalige projecten met een groot rendement. De
Stichting ziet erop toe dat elke gedoneerde euro maximaal
ten goede komt van de projecten en van het studiefonds voor
kinderen en jongeren.
Werkwijze
•
•
•
•
•
•
•
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Onder plaatselijke leiding met financiële steun vanuit
Nederland
Vraaggericht: inspelen op noden en behoeften
Bestuur besluit over toekenning van geld
Direct en frequent toezicht op de juiste besteding van het
geld bij projecten
Regelmatig wordt gerapporteerd door de plaatselijke
leiding over de voortgang bij projecten
Lage overheadkosten
Verslaglegging inclusief jaarrekening

Huisvesting
✓ Verbouwing van de
keuken, eetzaal,
slaapzaal,
studeerzaal van het
weeshuis in Tuka
(Bali) van de
Zusters
Franciscanessen
✓ Aanschaf van
meubilair
Sociale begeleiding
✓ Engels voor
werkloze jongeren
en begeleiding
naar werk
Medische zorg
✓ Noodfonds voor
ziektekosten van
(wees)kinderen

Bestuursverslag 2017
The Sound of Hope
In Bali worden veel kinderen doof geboren door genetische oorzaken. Het is niet
vanzelfsprekend dat dove kinderen naar school kunnen. Een onacceptabele
situatie, omdat elk kind recht op onderwijs heeft.
In 2016 is onze samenwerking tot stand gekomen met Lumina en Yayasan Corti,
gevestigd in Denpasar, Bali. Mr. Augusti Hendrik en Mrs. Maria Isfourini beheren
het gehoortestcentrum en de school voor dove en slechthorende kinderen.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de heer Raymond Chin van Beter Horen
Oisterwijk voor het inzamelen van 90 gehoorapparaten voor de kinderen van de
Sushrusa School.
Op 14 april 2016 zijn 90 gehoorapparaten overhandigd aan Maria Isfourini.
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De zachte plastic tubes voor de gehoorapparaten konden rekenen op grote
belangstelling. In Indonesië worden alleen hard plastic tubes gemaakt. De kinderen
hebben vaak last van het gehoorapparaat met een hard plastic tubes. Zachte
plastic tubes moeten echter worden geïmporteerd uit het buitenland en zijn erg
duur. In 2017 hebben wij zakjes met 200 plastic tubes meegenomen naar Bali. De
kosten in natura bedragen per 5 stuks € 19,95. Dankzij een gift van Beter Horen
Oisterwijk hebben wij € 798,00 in natura kunnen uitkeren.

Studiefonds Stichting Kids Future Indonesia
Het Studiefonds bekostigt de opleiding van studenten. De projecten en de uitgaven
ten behoeve van het Studiefonds zijn allemaal voorzien van een financiële
onderbouwing.
De Stichting Kids Future Indonesia voert de projecten uit in eigen beheer en in
samenwerking met lokale partners. Op die manier kunnen wij onze donateurs voor
100% garanderen, dat geld rechtstreeks en zonder tussenpersonen ten goede komt
aan de opvang, huisvesting en het onderwijs van kinderen en jongeren.
Sinds 2010 heeft de stichting de volgende opleidingen betaald:
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1 x Junior High School gedurende 3 jaar);
3 x hbo-opleiding gedurende 4 jaar;
1 x universitaire opleiding van 4 jaar;
1 x mbo-opleiding (kok) van 3 jaar.
In 2017 is geen beroep op het studiefonds gedaan.
Projecten in 2017
Dankzij het te ontvangen legaat in 2018 heeft het bestuur in 2017 weer
plannen kunnen maken voor mogelijke projecten in 2018.
In dit kader zijn de volgende projecten bezocht c.q. zijn de behoeften van de
projecten in kaart gebracht:

1. Bali Street Kids Project
In Bali ontmoet je veel hartverscheurend slecht uitziende straatkinderen van jonge
leeftijd. Deze kinderen komen van de armste dorpen van Bali en worden door hun
familie naar de stad en de toeristische gebieden gestuurd om te bedelen, zodat
hun ouders meer inkomen hebben. Veel van deze kinderen worden seksueel
misbruikt. De YKPA organisatie tracht aids en misbruik te voorkomen. En biedt deze
kansarme straatkinderen een zorgzaam thuis, scholing, en een nieuw leven.
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YKPA verschaft de kinderen een toekomst.
Ik werd ontvangen door mevrouw Putu Etiartini. Zij vertelt, dat de kinderen
meestal nog 1 ouder hebben. De vader of moeder hertrouwt en de nieuwe partner
zet de kinderen op straat, omdat hij of zij niet wil zorgen voor de kinderen. Ook
lopen kinderen weg van huis, omdat zij thuis worden mishandeld en/of misbruikt.
In het huis wonen momenteel 45 kinderen van 5 t/m 19 jaar. Het gaat om 35
meisjes en 10 jongens.
De kinderen zijn vaak gehandicapt, bijna altijd door het leven op straat seksueel
misbruikt en door de politie opgepakt vanwege diefstal van eten en kleding.
Deze kinderen verdienen een veilige omgeving, goede medische verzorging en
psychologische begeleiding.
Het tehuis maakt een zeer armoedige indruk. Ze hebben moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen.
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Elke week worden mensen via
Facebook opgeroepen om in
natura te voorzien in eten voor de
kinderen en andere noodzakelijke
goederen om het tehuis draaiend
te houden.
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2. Yayasan Senyum Bali
Yayasan Senyum Bali is een onafhankelijke goede doelen organisatie. De
organisatie helpt kinderen met aangeboren schedel- en
aangezichtsaandoeningen.
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Met aangeboren aandoeningen worden alle aangeboren afwijkingen van de
schedel en/of het aangezicht bedoeld, inclusief schisis (‘hazenlip’ en ‘open
gehemelte’) en tumoren in het gezicht. Andere craniofaciale aandoeningen
zijn onder andere een onderontwikkeling van de onderkaak of van de
jukbeenderen, vaak in combinatie met een slechts gedeeltelijke aanleg van de
oorschelp, en aangezichtsspleten. Bij een aangezichtsspleet is een deel van
het gelaat niet uitgegroeid of is er zelfs een echte spleet die door de neus,
oogkas en/of voorhoofd loopt. Het afwijkende uiterlijk bij patiënten met een
craniofaciale aandoening suggereert vaak een verminderde intelligentie, maar
dit is meestal niet het geval.
Het ‘anders zijn’ heeft echter wel vergaande consequenties voor de
geestelijke ontwikkeling en het zelfbeeld van deze kinderen.
De kinderen komen niet alleen van Bali. Vanuit alle omliggende eilanden,
zoals Flores, Sumba, Lombok, komen de kinderen onder begeleiding van één
van de ouders, meestal de moeder, naar Bali voor de operaties in Bali.
Yayasan Senyum Bali brengt het geld bijeen voor operaties en ondersteunt
moeder en kind voor en na een operatie.
De ondersteuning omvat:
1. Het transport van moeder en kind van hun huis naar het ziekenhuis;
2. Het voor en na de operatie medisch verzorgen van het kind in het Smile
House in Denpasar;
3. Emotionele ondersteuning van de ouders bij het nemen van
beslissingen voor hun kind;
4. Voedsel voor moeder en de baby gedurende hun verblijf in het Smile
House;
5. Het verzorgen van alle noodzakelijke voorzieningen, zoals paspoorten,
visumaanvragen en transport naar Australië voor zeer complexe
operaties in het Australian Cranio-facial Ziekenhuis in Adelaide.
Yayasan Senyum Bali zorgt ook voor de soms jaren durende nazorg van de
kinderen. Een groot percentage van de kinderen heeft vaak meerdere
operaties op latere leeftijd nodig of tandheelkundige begeleiding of
spraaktherapie.
Yayasan Senyum Bali is opgericht in 2005 door Mary Northmore.
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Mission Statement van Yayasan Senyum
De missie van Yayasan Senyum Bali is om het
lijden van kinderen met aangeboren schedelen gezichtsaandoeningen in Indonesië te
verminderen en de kwaliteit van het leven te
verbeteren door gezondheidszorg in
samenwerking met lokale- en internationale
professionals.
Het Smile House
Yayasan Senyum Bali beschikt over een vooren nazorgkliniek, het zogenaamde "Smile
House". Het adres van het Smile House is
Jalan Pulau Aru 9 in Denpasar, dichtbij het
Sanglah General Hospital in Denpasar.
Patiëntjes en hun begeleider worden volledig
verzorgd in het Smile House. Zij mogen hier
gratis verblijven voor- en na de operatie.

Het Australische consulaat in Bali heeft gezorgd voor de aanschaf van het
busje voor het transport van de kinderen en begeleiding naar en van de
luchthaven en het ziekenhuis.

14

Verder beschikt de Yayasan Senyum
Bali sinds 2006 over twee ‘charity
shops’ (Smile Shops), in Denpasar
en in Sanur, waar vrijwilligers
gedoneerde spulletjes verkopen om
geld te verzamelen voor de Yayasan
Senyum Bali organisatie. Dit geld is
nodig om de verblijfkosten van kind
en begeleider te betalen.

Ik ben ontvangen door Emiliana Saptaningsih. Zij vertelde, dat gedurende 13
jaar 3000 kinderen zijn geholpen. Een operatie kost gemiddeld IDR
70.000.000 (afhankelijk van de koers circa € 4.000,--). Het geld voor de
operaties wordt bijeengebracht door Rotaryclubs in Bali en in Australië. Het
grote probleem zijn de verblijfkosten van kind en begeleider in het Smile
House. De kinderen zijn vaak sterk ondervoed en moeten voor de operatie
een aantal weken in het Smile House op krachten komen. Na de operatie is
het verblijf in het Smile House voor kinderen met een open gehemelte
gemiddeld 4 weken en voor kinderen met een hazenlip 2 weken. De
verblijfkosten voor 1 patiënt en begeleider bedragen IDR 1.000.000
(afhankelijk van de koers circa € 70,--) per maand. Voor 20 patiënten per
maand is IDR 20 mio nodig. Per jaar dus 240 mio (circa € 16.000,--).
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3. Yayasan & Panti Asuhan (Social Foundation &
Orphanage) Elisama
Yayasan Sosial & Panti Asuhan Elisama is de volledige naam van de stichting
die op Bali een tehuis exploiteert voor verweesde en ontheemde kinderen, en
voor kinderen van ouders die niet (meer) voor ze kunnen zorgen. Het tehuis
heeft twee vestigingen: een hoofdvestiging in Denpasar en een dependance in
het twee uur noordelijker gelegen Singaradja. Deze tweede vestiging is
enkele jaren geleden met financiële steun van o.a. Lionsclub “De Bernisse” en
het Jacoba van Wassenaer Fonds tot stand gekomen.
De stichting, op Christelijke grondslag, werd opgericht in 1990, naar
Indonesisch recht. De directie wordt gevoerd door ibu Ketut Ester Tinggalini
(45) die dat met veel passie en overgave doet. Ze wordt bijgestaan door een
klein aantal toegewijde medewerkers. Formeel krijgen deze medewerkers een
(karig) loon, maar vaak schiet dat erbij in en bestaat de vergoeding slechts
uit kost en soms inwoning.
Ik ben ontvangen door mevrouw
Ketut Ester Tinggalini. Het tehuis
verkeert in goede staat en de
kinderen zien er verzorgd uit.
Mevrouw Tinggalini vertelt dat
momenteel het aantal kinderen in
Denpasar 33 bedraagt, terwijl in de
dépendance in Singaradja 30
kinderen zijn opgenomen. Er zijn
iets meer meisjes dan jongens en
de leeftijd varieert van 0 jaar tot
iets boven de 20 jaar. De ‘grote’
kinderen, die na het behalen van
hun diploma van de Senior High
School vaak extra
beroepsonderwijs volgen, worden
ingeschakeld bij de begeleiding van
de kleine kinderen.

De meeste kinderen komen van het eiland Bali; anderen zijn afkomstig van
een van de andere kleine Sunda-eilanden, zoals Sumba, Flores en Timor.
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Enkele kinderen komen zelfs uit Alor en Ambon, op 1500 en 2000 kilometer
afstand.
Het grootste probleem van mevrouw Tinggali is, dat er elk jaar geld moet zijn
voor de kinderen om diverse scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs) te kunnen bezoeken. Uniformen, schoenen, boeken en
transport naar de diverse scholen kosten per jaar circa 200 mio (afhankelijk
van de koers ongeveer € 13.000,--).
Zij maakt voor schooljaar 2018 – 2019 in juni een nieuwe calculatie van de
kosten. Zij heeft toegezegd de nieuwe calculatie op te sturen.
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Jaarrekening 2017
Balans per 31 december 2017
31-12-2017

31-12-2016

3.964,87

4.028,17

3.964,87

4.028,17

3.964,87

4.028,17

3.964,87

4.028,17

Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen

Schulden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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Baten en Lasten

Baten

2017 €

2016 €

150,00

500,00

0

0

39,37

39,37

173,93

165,00

0

80,99

213,30

285,36

-63,30

214,64

3.964,87

4.028,17

3.964,87

4.028,17

4.028,17

3.813,53

-81,30

214,64

Lasten
Kosten projecten
Kosten administratie
Kosten bank

Kosten studiefonds

Saldo der baten en lasten

Liquide middelen

NL37 RABO 0122 6131 12

Nog niet toegezegde middelen

Per 1 januari 2017
Tekort 2017
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Vooruitbetaald 2018

0

0

3.964,87

4.028,17

2017 €

2016 €

150,00

500,00

0

0

150,00

500,00

Docenten

0

0

Lesmateriaal, boeken,
computerprogramma’s

0

0

Projecten

0

0

Lasten studiefonds

0

80,99

Studiefonds

0

80,99

39,37

39,37

173,93

165,00

213,30

285,36

Resteert nog niet besteed

Baten
Donaties
Rente bank

Lasten projecten

Website
Bank
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Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het tekort over 2017 ad € - 63,30 te onttrekken aan de nog niet
toegezegde middelen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in 2018
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Bijlage 1
Interview in The Bali Advertiser met YKPA
Those miserable looking kids seen begging in the intersections or ‘working’ the streets in the
slums of Kuta, come from the poorest areas of Bali. They are sent to the city by their family to
beg for money and make their parents more income. These kids have no proper shelter, food,
education or attention. They are often traumatized victims of abuse from various adults. Without
our help, they will eventually learn to survive as a ‘street boss’ of younger children or turn to the
tourist sex industry, which has thrived on the island for the last 20 years. The survival instinct is
strong in Bali and some parents have exposed their children to a dangerous and deprived way of
life. These street kids are among the most disadvantaged individuals in Indonesia.
Yayasan Kasih Peduli Anak (loving care for children) is a registered non-profit organization, which
started providing services to Balinese street children in 2007. The Foundation assists the Bali
street children in a transparent way, with the help of local and international volunteers. Their
mission is to offer loving support to disadvantaged children as well as provide an education, and
encourage the advancement of new skills; giving them the opportunity of a satisfying and
productive life as good citizens.
BRACELETS
If you have been out for an evening in Bali, you will have noticed hoards of street kids shaking
their bracelets at you. The desperation and exasperation in the children’s faces can be
overwhelming. They start working from the age of four and are usually ‘owned’ by a boss who
takes most of the money and gives a fraction of the ‘take’ to parents in the village. If a child does
not bring back enough earnings, they cannot come ‘home’ and physical violence against them is
common. They have no skills or schooling and live difficult, painful lives. Hunger, thirst and dirty
clothing are normal for them. They work long hours on street corners in the sun selling bracelets,
walking the streets or just begging. Late at night they mix with prostitutes and foreigners around
bars and discotheques. When the kids become too old and not ‘cute enough’ to get tourist
money, they search for any possible way to make money.
EXPLOITATION
Bali retains its glamorous status as one of the world’s favourite tourist destinations, but the
unfortunate truth is that thousands of Bali residents live in extreme poverty. In any developing
country there’s begging, but in Indonesia adults can exploit their children in many ways – one
way is by pimping them out to beg on the streets. The kids are good at English and it’s easy for
tourists to give them a few dollars (which can feed a family for a week here) but when you give
money to a child begging or selling on the street, someone else gets that money: They give your
donation to their ‘boss’, an adult who typically does not work and treats them abusively.
Inadvertently, tourists encourage this sad life to continue with their donations; and for young
girls this can develop into working for the sex trade. The mothers themselves come from an
impoverished background; they are illiterate and have no way of earning a living other than by
keeping watch, as their children beg to the tourists. The parents make children feel guilty if they
do not continue to provide income for the family, pressuring them to make money even if they
are living in residence at YKPA. So the main aim at YKPA is to encourage children out of this spiral
of abuse and into school.
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SHELTER AND HOME
The YPKA Foundation has a shelter where sick and tired kids can visit and live free from abuse in
a supportive environment, learning to trust the adults caring for them. The Yayasan is a modest
two-story building accommodating happy and healthy children and brimming with love. When
the kids first arrive they typically have skin infestations or infections, malnutrition, poorly healing
injuries, and emotional distress. At YPKA they have clean clothing, good hygiene and nutritious
meals for the first time. Most of these children have had no schooling, so YKPA provides classes
and tutoring and their education also comes from attending special events, sport competitions
and local trips. Volunteers give extra classes in art, Balinese dance and swimming. The children
are learning how to integrate themselves into society and to feel valued for whom they are, not
for how much they obtain from begging. These children have learned to live without health,
dental care, adequate food and caring from an adult. The Foundations number one goal is to
replace what’s been missing and refocus them on the path towards a normal childhood.
WHERE DO THEY COME FROM?
Nearly all of the children come from several villages in the East. The villages are located on the
side of an active volcano, which last erupted in 1967 and many houses stretch way up to the
summit. There are approximately 5,000 people in each village, spread over great distances with
no proper roads. A whole family sleeps in one small room with mold growing inside. The kids are
thin, dirty and wear no shoes and they eat mostly rice. Local villagers will tell you about the lack
of work here because farming and agriculture can be almost futile due to the extreme absence of
water for six months of the year. But there are opportunities for those who want them, and
some parents do move to the city or to Kintamani in favour of employment. The other parents
have created a subculture characterized by getting married around the age of 14, having many
babies, and when they are old enough, sending them to the city to work as street kids. It’s
important to remember, there are many poor people in villages all around Bali who would never
send their kids to the city to beg.
THE SOLUTION
Street children in Kuta have only one advocate for shelter, YKPA, and over several years the kids
and their communities have seen how much these outsiders care for them and have learned to
trust the foundation. You cannot just take children off the streets without addressing some of
the bigger issues, such as needing their parents consent. The parents are unlikely to give consent
unless you guarantee their family income will not be taken away, so YKPA finds alternative ways
to raise sustainable earnings for the families. Only then will the families consent to their children
staying in Denpasar, going to school and being well cared for. One way to get support from the
parents is to make sure they earn the same amount of money as working the streets by creating
handicrafts, part time after school. This income can amount to more than a massage job in Kuta.
But when the families and villages rely solely on their offspring, Yayasan Kasih Peduli Anak has a
big challenge ahead; what happens when these kids grow into teenagers, and adults?
YKPA Founders Putu Etiartinia and Michael Pate agreed to share some facts with our readers
about life on the streets for Balinese kids.
“Most of the kids have no known birthday, so every Valentines Day we have a group birthday”,
says Michael. “ This year we will take them to Surabaya and Malang and stay with friends at
family homes to give the kids a cultural/religious/geographic learning experience”.
How did you first get involved with the organization?
Putu Etiartini and I decided to ‘understand’ the situation with street children in Kuta seven years
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ago. We went into the streets at all hours and spent time with them. Gradually over time (and
with ice cream) they came to trust us.
Tell me about the Director Ibu Putu Etiartini
When Putu became YKPA founder, I took to advising. Putu is a Balinese mother with a big heart
who cares deeply for the disadvantaged. She was initially a businesswoman until the Bali
bombing drove her to bankruptcy, now she is the driving force behind the organization and its
growing number of children.
Give me a brief history of the organization since it opened in 2007?
After gaining the children’s trust, Putu asked them what they wanted. The children universally
said they “wanted to learn to read”. We found the beach was a suitable location for learning
because the security could not catch them there. Soon, every Saturday afternoon many street
children came to learn on our tarp at the beach, followed by a meal and drink. Slowly, and
without planning, our home became a shelter, an orphanage, and a school.
Why was the beach project stopped?
The first ‘beach school’ was held at the cemetery area north of Discovery Mall in Kuta. This was
arranged between Putu and city officials. For about two years around 10-35 children would
attend every Saturday afternoon. But then we moved to Double Six beach for another year
because it was more suitable for the children. We were then told to move on by that areas’
official. No reason was given and no discussion was allowed.
How many children current reside in your YKPA caring home?
There are 26 kids in residence and they all go to school, but a number of kids who are still
begging receive informal schooling. There are various schools being attended, depending on the
child’s age and skill level.
How do you gain the trust of a street child?
How does one gain trust of any discriminated, and abused child? Consistently being present
where they work, providing food, offering to treat health injuries, demonstrating trustworthiness
and showing an interest in them as individuals.
Why do girls end up in sex massage parlours and tourist bars?
Young teen girls want the same ‘big’ money from prostitution they see their older girlfriends
earning. They are less able to beg successfully and have no skills. Massage does not pay much
beyond survival needs so doing extra services helps raise extra income. There is no
understanding of sexually transmitted diseases, AIDS, or avoiding pregnancy. We don’t
understand how girls at age 14 without education or massage certificate can work doing massage
without officials stopping them.
What is the Girl Effect?
When you improve a girl’s life through education, health, safety, and opportunity, the changes
have a positive ripple effect. As an educated mother, an active, productive citizen and a prepared
employee, a girl is the most influential force in her community to break the cycle of poverty.
YKPA endeavours to help girls leave the streets whenever possible.
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