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Zorgen dat kinderen in Malawi niet in aanraking komen met justitie, 
maar kansen krijgen om een goede toekomst op te bouwen



Beste Vrienden van Byounique,

Bedankt dat jullie ons ook in 2019 hebben gesteund om ons werk in Malawi voort te zetten. Jullie steun was hard nodig. Het was 
een pittig jaar waarin we uitdagingen kenden op financieel gebied en daardoor moeilijke keuzes moesten maken. Maar met jullie
steun konden we uiteindelijk toch mooie en succesvolle projecten uitvoeren. 

Helaas zagen wij in 2019 een daling in onze fondsen. Het blijft toch moeilijk om het wegvallen van een grote donor als Cordaid 
(die zich op andere doelgroepen ging focussen) via kleinere donaties te compenseren. Gelukkig kunnen wij nog steeds rekenen 
op een aantal vaste stichtingen en particuliere donoren, die ons werk ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt. 

Qua projecten konden we daardoor niet alle activiteiten voortzetten. We hebben er voor gekozen om allereerst projecten gericht 
op directe begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen bij politie, rechtbank, jeugdgevangenis en in risicowijken door te 
laten gaan. Zij leven iedere dag in onmenselijke situaties en onze hulp is voor hen essentieel om een goed leven op te bouwen. 
Daarnaast hebben wij onze vakopleidingen voortgezet en hebben wij zelfs nog een 2e vakschool in Mangochi kunnen opzetten. 

Qua organisatie hebben wij de teams in het najaar moeten verkleinen naar 1 teamlid per projectgebied. Gelukkig worden wij 
daarnaast nog steeds actief ondersteund door een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. 

Bij al deze moeilijke keuzes stond voor ons voorop dat wij absoluut verder willen gaan, omdat onze doelgroep anders niemand 
heeft die voor ze opkomt. Toen wij eind 2019 een nieuw rechtbank-project startten bleek opnieuw hoezeer onze inzet nodig is 
om kinderen en gezinnen rechtvaardigheid en een goede toekomst te bieden. Wij werden daarnaast verrast door geweldig 
nieuws over een gulle donatie voor ons vakopleidingen- project. Deze noodzaak en steun geeft direct extra motivatie voor 2020!

Ik hoop dat u bij het lezen van dit jaarverslag zult genieten van ons mooie resultaten en 
wordt gemotiveerd door onze plannen voor de toekomst. Ik ben heel trots op wat wij 
samen met u in 2019 hebben bereikt. Ik hoop dat u dit ook bent!

Vol dankbaarheid,

Anita Tiggelaar, Programma Manager Stichting Byounique

VAN DE OPRICHTER



GEDREVEN OM RECHTVAARDIGHEID TE 
GARANDEREN VOOR ALLE KINDEREN EN 

JONGEREN IN MALAWI

December
De Tsjechische Ambassade steunt ons met een donatie 
voor onze vakopleidingen. Dit biedt ons de kans om ons 

plan om 3 trainingscentra te professionaliseren, een 
productenlijn en een kleine productiefabriek op te zetten 
en winkels te openen om zo banen en eigen inkomsten te 

genereren professioneel uit te werken! 

Voor het complete plan hebben wij nog extra donaties 
nodig, deze hopen wij in 2020 te werven.

April
Start van ons 2e

trainingscentrum, in 
Mangochi, met 2 trainingen, 
mode & kleding en metselen 

en 16 gemotiveerde 
studenten!

Maart
De eerste HALT-groepen van 

2019 zijn geslaagd. Uiteindelijk 
slagen dit jaar 109 jongeren. 

Volgend jaar gaan we een 
nieuwe samenwerking aan, 

met de Malawiaanse en 
Schotse politie om HALT in 

Malawi verder uit te breiden.

December
Het wordt gelukkig nooit gewoon: dit jaar zijn opnieuw 127 

jongens in de 4 (jeugd)gevangenissen, waar wij werken, 
geslaagd. Zij gaan naar een welkom huis met een goed 

toekomstplan en voldoende kennis en steun om dit 
waarheid te maken!

September
Wanneer wij een jongere 

opvolgen die voor diefstal is 
gearresteerd komen we 

erachter dat hij al ruim een 
maand in de politiecel zit 

zonder naar de rechtbank te 
zijn geweest. 

Dit wordt de start van een 
nieuw project waarbij wij alle 
zaken bij de jeugdrechtbank 

opvolgen en zo ruim 50 
jongens  sociaal en juridisch 

begeleiden. 
Een project dat wij in 2020 

gaan uitbreiden! 

BYOUNIQUE in 2019: HOOGTEPUNTEN



Byounique Trust in Malawi
Byounique Trust is opgericht in december 2011 en in 2013 officieel 
geregistreerd als een Malawiaanse Trust. Byounique Trust heeft een 
bestuur dat bestaat uit 5 vrijwillige bestuursleden, en een 
managementteam Het hoofdkantoor is gevestigd in Zomba. 

Missie
Zorgen dat kinderen en jongeren die in aanraking komen met justitie 
kindvriendelijk en rechtmatig behandeld worden, volgens (inter-) 
nationale wetgeving, en kansen krijgen om alsnog een goede toekomst 
op te bouwen. 

Doelgroepen en focusgebieden
Onze kerndoelgroep zijn jeugdigen, van 10-23 jaar, die in aanraking zijn 
gekomen met justitie of groot risico hierop lopen. 
In Malawi zijn kinderen vanaf 10 jaar crimineel verantwoordelijk. Zij 
kunnen vanaf die leeftijd gearresteerd en berecht worden.

Wij begeleiden heel specifiek jongeren van 18-23 jaar. Dit is de leeftijd 
van jongeren in jeugdgevangenissen. En een belangrijke leeftijdsgrens 
voor kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid. Wij 
ondersteunen ze met training in sociale vaardigheden, het maken van 
een toekomstplan en herstel van de band met familie en omgeving. 
Zodat zij met een sterk steunnetwerk positief en doelgericht aan hun 
toekomst kunnen werken. Deze juiste begeleiding op deze leeftijd kan 
juist dat vitale verschil maken tussen recidiveren of een goede 
toekomst opbouwen. 

Het team in Malawi
In 2019 had Byounique 4 kantoren, in Zomba, Blantyre, 
Mangochi en Chikwawa/Nchalo. Het complete Malawi team 
bestond uit 1 Nederlandse programma manager, 4 
getrainde Malawiaanse maatschappelijk werkers en 16 
vrijwilligers.

Byounique in Nederland
Byounique Trust wordt ondersteund door een team in 
Nederland, bestaand uit 3 vrijwillige bestuursleden en 2 
vrijwilligers die praktische steun bieden. De kernactiviteiten 
van het Nederlandse team zijn het monitoren van de 
projecten in Malawi en fondsenwerving voor de activiteiten 
in Malawi.

IEDER KIND VERDIENT EEN 2E KANS OP EEN GOEDE TOEKOMST

ONZE ORGANISATIE ONZE TEAMS



Byounique is de enige 
organisatie die deze 
kinderen en families 

begeleidt, 
professionals aan de 
wet houdt en lobbyt 

voor brede 
verandering. Onze 

activiteiten brengen al 
grote verbetering en 
moeten doorgaan. 

Zodat in de toekomst 
alle kinderen binnen 

jeugdrecht alsnog een 
goede toekomst 

krijgen.

WAAROM JEUGDRECHT IN MALAWI?
In Malawi zijn gedetineerde kinderen erg kwetsbaar. Als de deur op slot gaat zijn zij bij politie en 
gevangenis letterlijk onzichtbaar. Omdat het systeem gericht is op straffen en vergelden worden 
zij, ondanks hun jonge leeftijd, onmenselijk behandeld.

Bij politie worden zij geslagen en uitgescholden om te bekennen. Zij worden weken tot maanden 
opgesloten en krijgen geen eten, douche of schone kleding. Zij worden opgesloten met 
volwassenen en worden vaak misbruikt. 

Ouders worden niet of te laat geïnformeerd dat hun kind in de cel zit. Als zij op bezoek komen 
worden zij afgeperst om geld te betalen. Anders zit het kind langer vast of draagt de politie de 
zaak over aan de rechtbank. Veel ouders blijven weg, waardoor de kinderen helemaal aan hun lot 
zijn overgelaten. 

Bij de rechtbank krijgen kinderen geen juridische steun en zijn hun ouders niet aanwezig. 
Hierdoor kunnen zij geen borg krijgen. Zaken duren maanden, al die tijd zitten de kinderen in de 
politiecel. Uitspraken van de rechtbank zijn willekeurig, hoog en in de meeste gevallen wordt 
jeugddetentie opgelegd. 

Kinderen onder de 18 worden gedetineerd in ‘heropvoedingshuizen’. De faciliteiten zijn goed en 
het aantal kinderen beperkt, maar er wordt niet gewerkt aan terugkeer naar huis. Zonder 
concreet doel, onwetend wanneer zij vrijkomen lopen veel kinderen  weg. 

De situatie in de gevangenis is erg slecht. Het is overvol en er is gebrek aan alles: voedsel, kleding, 
hygiëne…  Veel jongeren worden ziek en depressief. Ook hier wordt niet gewerkt aan reïntegratie. 
De meeste jongeren hebben geen contact met ouders en zijn bang dat ouders hen niet meer thuis 
willen hebben. Vrijgelaten worden ze zonder geld bij de poort achtergelaten. Zonder geld, 
begeleiding en contact met ouders raken veel jongeren snel opnieuw in de problemen. 

Byounique vindt dat kinderen die delicten plegen een straf verdienen. Deze moet er echter op 
gericht zijn dat kinderen hun gedrag veranderen, positief werken aan hun toekomst en andere 
mensen helpen i.p.v. schaden. Deze visie is vastgelegd in internationale wetgeving en in de 
Malawiaanse jeugdbeschermingswet. In de praktijk negeert het jeugdrechtssyteem deze wetten.



Onze impact
Wij willen voorkomen dat kinderen in aanraking komen met justitie, door onderliggende problemen 
en redenen voor jeugdcriminaliteit weg te nemen. Werkend met kinderen, families en 
gemeenschappen lukt het ons om deze kwetsbare kinderen in een vroeg stadium te identificeren en 
te steunen. Problemen worden samen opgelost en kinderen kunnen positief verder leven. Steun 
wordt geboden door leerkrachten, wijkbewoners en professionals, gebaseerd op een sterk gevoel 
van gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen in Malawi.

Onze aanpak
Wij implementeren een coherent programma van projecten gericht op preventie, rehabilitatie en 
bewustwording. Alle project versterken elkaars impact. Preventie resulteert in minder kinderen in 
aanraking met justitie. En dat kinderen die dit toch komen, kindvriendelijk en rechtmatig behandeld 
worden: kortste detentie, minste trauma en focus op positieve reïntegratie. Alternatieve straffen 
(HALT) leert kinderen positieve gedragsverandering, terwijl zij thuis blijven wonen. Lagere aantallen 
jongeren in instituties maakt het mogelijk om ze basisbenodigdheden en goede reïntegratietrajecten
te bieden. Bewustwording creëert een breed gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid in 
preventie en acceptatie van vrijgelaten kinderen, zodat gemeenschappen ze verwelkomen, steunen 
en een positieve plek in de gemeenschap geven.

Onze resultaten
Onze projecten hebben directe impact op het leven van onze begunstigden: positieve 
gedragsverandering bij kinderen, vergrote opvoedingsvaardigheden bij ouders en scholen, kansen op 
werk en inkomen voor jongeren en eigen kracht van families en gemeenschappen. De projecten 
zorgen zo voor rechtmatige behandeling door jeugdrecht-professionals en brede kennis over 
kinderrechten en jeugdrecht bij professionals en de Malawiaanse bevolking.

COLLECTIEVE ACTIE
• Onderliggende problemen 

oplossen
• Vroege interventies
• Lokale professionals
• Gemeenschaps-steun
• Gedeelde verantwoording

INCLUSIEVE 
PARTICIPATIE
• Coherent project portfolio
• Impact versterking
• Evidence-based methoden
• Jeugd, families en wijken 

activeren om verandering 
te brengen

• Duurzame interventies

ZELFSTANDIGE 
GEMEENSCHAPPEN
• Gedragsverandering
• Opvoedingsvaardigheden
• Werk en inkomen

ONZE DROOM:
Alle kwetsbare kinderen in Malawi hebben de kans om een goede toekomst op te bouwen

Hiermee creëren wij een jeugdrechtssysteem in Malawi dat rechtmatig werkt, toegankelijk is voor alle
kinderen en zich richt op preventie en rehabilitatie. Want ieder kind verdient een 2e kans.



Byounique voert al jaren een programma uit van preventie, rehabilitatie en bewustwording. Wij zijn ervan overtuigd dat alle 3 onderdelen 
noodzakelijk zijn om te komen tot een kindvriendelijk jeugdrechtsysteem. In onze 4 kern-projectgebieden zien wij hoe deze onderdelen elkaar 
versterken. Daarnaast geven de preventie- en bewustwordingsactiviteiten breed verspreide en nationale aandacht voor Byounique. Het liefst 
zouden wij dus altijd alle activiteiten uitvoeren.

Maar met een beperkt budget en 1 teamlid per projectgebied moet je keuzes maken. Wij hebben ervoor gekozen om alle projecten gericht op 
directe begeleiding door te laten gaan en om onze partner-jeugdgroepen te blijven ondersteunen bij het uitvoeren van al goedlopende lokale 
preventie- en bewustwordingsactiviteiten

Onze overweging was dat onze hulp aan  kinderen en gezinnen bij politie, rechtbank, gevangenis en in risicowijken echt essentieel is om een 
goed leven op te bouwen. Zij leven iedere dag in onmenselijke situaties waar zij zonder hulp niet uit komen.  Omdat wij de enige organisatie zijn 
die begeleiding biedt zou deze groep aan hun lot worden overgelaten als Byounique zou wegvallen. Dat wilden wij niet laten gebeuren. 

Wij zijn trots op wat wij ondanks deze moeilijke, maar weloverwogen keuzes in 2019 hebben bereikt. Onze begeleidingsprojecten staan als een 
huis en wij werden enorm positief verrast door de steun van kernpartners en de motivatie van jeugdgroepen om de projecten door te zetten. 
Uiteindelijk leidde onze keuze tot de start van 2 nieuwe projecten, waarbij wij kinderen bij de jeugdrechtbanken intensief begeleiden en 
opvolgen nadat hun rechtszaak is afgerond, en een boeiende nieuwe samenwerking, met de Schotse politie, om HALT uit te breiden. 

Trots dus, maar ook extra gemotiveerd: want wij kregen zoveel verzoeken om onze activiteiten op nieuwe scholen en risicowijken te starten, 
dat wij er in 2020 weer alles aan doen om ons volledige programma  uit te voeren en zo meer kinderen en gezinnen te kunnen begeleiden.

MOEILIJKE PROJECTKEUZES IN MALAWI IN 2019



PREVENTIE
Doel:
1. Voorkomen dat kinderen in 

aanraking komen met justitie
2. Ontwikkelingskansen bieden

Methode:
1. Voorlichting over preventie, 

kinderrechten en jeugdrecht
2. Counselling en sociale steun
3. Praktijkonderwijs
4. Ondernemerschapssteun

Projecten:
1. KinderRechtenClubs op scholen
2. Jeugdtheater in risicowijken
3. Gezinsbegeleiding 
4. Praktijkscholen

REHABILITATIE
Doel:
1. Zorgen dat kinderen bij justitie 

rechtmatig behandeld worden
2. Voorkomen van jeugd-recidive

Methode:
1. Politie/rechtbank-begeleiding
2. Counselling & vakopleiding
3. Herstel van familierelatie
4. Onderwijsondersteuning

Projecten:
1. Rechtmatig jeugdrechtproces
2. Begeleiden berechte jongeren
3. HALT
4. Jeugdgevangenis- rehabilitatie
5. Onderwijsondersteuning

BEWUSTWORDING 
Doel:
1. Steun krijgen voor preventie en 

rehabilitatie
2. Vergroten acceptatie van 

vrijgekomen jongeren

Methode:
1. Campagnes uitvoeren
2. Wetsveranderingen lobbyen
3. Capaciteitsopbouw
4. Rolmodellen en steungroepen 

Projecten:
1. Tisinthe radio project
2. Training & voorlichting
3. (Kijk-mij rolmodel project
4. Sociale) media activiteiten

ONZE PROJECTEN IN MALAWI



PROJECTUITVOERING IN 2019

Kernprojecten
1. Gezinsbegeleiding
2. Praktijkscholen
3. HALT
4. Jeugdgevangenis- rehabilitatie (incl. 

vakopleiding & ondernemen)
5. Onderwijsondersteuning
6. (sociale) Media

Nieuwe projecten
1. Rechtmatig jeugdrechtproces
2. Begeleiden van berechte jongeren thuis en in 

‘opvoedingshuizen’

Projecten via kernprojecten of kernpartners
1. KinderRechtenClubs op scholen
2. Jeugdtheater in risicowijken
3. Tisinthe radio project
4. Training & voorlichting
5. Kijk-mij rolmodel project

Trots op onze resultaten in 2019, en gedreven 
om in 2020 weer ons volledige programma te 

kunnen uitvoeren



GEZINSBEGELEIDING

Aanpak
Byounique zorgt ervoor dat problemen bij kinderen en gezinnen in een vroeg stadium worden herkend en dat er lokaal 
professionele zorg kan worden geboden. of, bij grotere zorgen, kinderen en gezinnen worden doorverwezen naar 
zwaardere zorg, zoals een opvoedtraject via Byounique. Wij bereiken dit door lokale jeugdgroepen te trainen als 1e-lijns 
jeugdzorgwerkers en ouders, wijkbewoners en professionals als jeugdpolitie, leerkrachten en lokale leiders te trainen in 
opvoeden, signaleren en verwijzen van zorgelijke situaties naar onze Opvoedpoli’s.

Resultaten
• 9 Opvoedpoli’s opgezet
• 6 Jeugdgroepen getraind als 1e-lijns jeugdzorgwerkers
• 350 gezinsbegeleidingstrajecten afgerond
• 650 (jonge) ouders getraind in positief opvoeden

Probleem
In Malawi is professionele begeleiding aan 
probleemgezinnen en kinderen die 1e signalen van 
probleemgedrag tonen nog vrijwel afwezig. De 
gemeenschap herkent signalen niet of bagatelliseert de 
problemen. Ouders zoeken vaak de oplossing in het 
wegsturen van kinderen, naar een ver familielid. Hierdoor 
kan kindermishandeling vaak jarenlang doorgaan en 
escaleert het probleemgedrag van kinderen. Dit zorgt voor 
trauma’s bij de kinderen en problemen in de gemeenschap 
als de kinderen later in problemen raken, zoals prostitutie 
en criminaliteit.

• 3.000 lokale professionals, lokale leiders en 
wijkbewoners voorgelicht over vroegsignalering en 
verwijzing

• Brede projectpromotie via lokale radiozenders



VAKOPLEIDINGEN EN ONDERNEMERSCHAP

Aanpak
Byounique zet lokale vakcentra op waar kansarme jongeren tegen weinig lesgeld vakopleidingen, gecombineerd met 
training in sociale vaardigheden en ondernemerschap krijgen. Wij combineren dit met praktijkprojecten en 
werktoeleiding. Ook trainen wij jeugdgroepen die samen een bedrijfje starten. Uiteindelijk worden de vakcentra door 
lokale jeugdgroepen gerund, met inkomsten uit lesgeld, verkoop van producten en groepstrainingen. Byounique
genereert centraal financiële duurzaamheid via een productlijn, productiecentrum en winkels.

Resultaten
• 4 vakscholen: in Nchalo en Mangochi en Chikwawa en 

Mikuyu jeugdgevangenissen
• 115 geslaagde studenten, in mode & kleding, metselen en 

kapperstraining
• 10 jeugdgroepen hebben succesvolle bedrijfjes opgezet

Probleem
Malawi kent 2 grote problemen waardoor jongeren vrijwel 
geen kansen hebben op werk en inkomen. Het % vroege 
schooluitval is enorm, ruim 50% van de kinderen maakt het 
basisonderwijs niet af, en de jeugdwerkloosheid is boven de 
70%. De jongeren in onze projecten vallen in deze 
categorie. Zij vielen vroeg uit van school en zijn 
aangewezen op dagklusjes, seizoenswerk of een eigen 
bedrijfje voor een inkomen. De inkomsten zijn laag, 
onstabiel en zonder kennis mislukken de bedrijfjes vrijwel 
altijd. Dit geeft hoog risico op uitbuiting en criminaliteit.



* NIEUW: JEUGDRECHTPROCES

Aanpak
Byounique is een pilotproject gestart, waarbij wij elke dinsdag en donderdag, wanneer jeugdstrafzaken plaatsvinden, 
bij de jeugdrechtbank zijn. Wij adviseren de kinderen, zijn aanwezig bij hun zitting, zorgen dat ouders naar de zitting 
komen en lobbyen actief dat kinderen binnen 24 uur voorgeleid worden, hun zaak zo snel mogelijk wordt afgehandeld 
en hun straf op reïntegratie is gericht. Wij overleggen intensief met politie en rechters om oplossingen te vinden voor 
complexe zaken om zo te lange detentie en trauma bij kinderen te voorkomen. 
.
Resultaten
In de pilotperiode van september t/m december hebben wij 59 kinderen begeleid tijdens hun proces bij de 
jeugdrechtbank. Wij hebben voor alle 59 kinderen een ouder/verzorger gevonden die ondanks angst voor de 
autoriteiten allemaal naar de zitting kwamen. Ook hebben wij druk gezet op politie en jeugdrechters om te zorgen dat 
slachtoffers en getuigen naar de zittingen kwamen. Kinderen en ouders kenden zo hun rechten, zaken werden sneller 
afgerond en 37 kinderen werden vrijgelaten of kregen borg of HALT

Probleem
In Malawi zijn kinderen die worden gearresteerd aan hun lot 
overgelaten. Opgesloten met volwassenen zijn zij enorm bang. 
Niemand informeert ouders dat hun kind in de cel zit. Zonder 
bezoek krijgen kinderen geen eten, zeep of kleding en kan een 
kind niet op borg. Ouders die wel komen worden vaak onder 
druk gezet om ‘de zaak af te kopen’. Doen ze dit niet, dan zit hun 
kind langer vast of eist de politie een hogere straf. Bij de 
rechtbank heeft 99% van de kinderen geen advocaat. Zij moeten 
zichzelf verdedigen. Kinderen lopen hoog risico op misbruik en 
worden, zonder bewijs, schuldig bevonden. Zij betalen  hoge 
boetes of worden naar een heropvoedingsinstelling gestuurd. 



* NIEUW: BEGELEIDING BERECHTE JONGEREN

Aanpak
Vanuit het project Jeugdrechtproces kennen wij alle kinderen die bij de rechtbank komen. Kinderen en gezinnen 
vertrouwen ons omdat wij ze advies geven en ons inzetten voor het belang van het kind. Tijdens en na afronding van 
een rechtszaak houden wij intensief contact. Zo zorgen wij dat kinderen op borg altijd naar de zitting komen. Helpen 
wij kinderen die vrijgelaten worden om weer naar school te gaan. En motiveren wij kinderen in ‘opvoedcentra’ om hun 
straf af te maken door ze in contact te houden met familie en ze zelf te bezoeken.  
.
Resultaten
• 9 kinderen zijn direct naar Byounique verwezen voor een counsellingtraject
• 7 kinderen hebben een proeftijd gekregen en zijn weer thuis, Byounique begeleid hen om weer naar school te gaan
• 22 kinderen zijn naar een opvoedcentrum gestuurd: wij bereiden hun terugkeer naar huis met familie voor
• 20 kinderen zijn op borg, hun rechtszaak loopt nog en wij begeleiden ze tijdens de rechtszitting en in de thuissituatie
• 4 kinderen in de politiecel,  worden door ons bezocht, we begeleiden ouders en zetten druk voor borg of afronding 

Probleem
Een rechtszaak in Malawi heeft enorme impact op het kind en 
het gezin. Rechtszaken duren vaak maanden. Soms zitten 
kinderen deze hele periode in de politiecel, soms krijgen zij 
borg. Kinderen en ouders moeten wekelijks naar de rechtbank 
komen voor een zitting. Omdat zij het proces niet begrijpen en 
zich vaak bedreigd voelen, geeft dit enorme stress. Als een 
zaak uiteindelijk is afgerond hebben zij vaak moeite om hun 
leven weer te ordenen. Sommige kinderen worden veroordeeld 
tot een ‘opvoedcentrum’ en voelen zich eenzaam, veel lopen 
weg



HALT

Aanpak
Byounique biedt met HALT een alternatief voor jeugddetentie en onbegeleide vrijlating. Via de sociale 
vaardigheidstraining leren kinderen positief gedrag en bouwen zij weer een goede band op met familie en omgeving. 
Het programma werkt intensief samen met de opvoeders die leren om hun kind positief te begeleiden, en met de 
leefgemeenschap die de kinderen positief stimuleert, maar ook aanspreekt op fout gedrag. Dit bereiken wij via 
voorlichtingsactiviteiten en gerichte training en overleggen met jeugdpolitie, scholen en maatschappelijk werk. 
.
Resultaten
• 138 bezoeken aan ouders zodat deze weten dat hun kind bij de politie is, het kind ondersteunen en meewerken 

aan HALT
• 109 kinderen hebben succesvol hun HALT programma afgerond

Probleem
In Malawi krijgen kinderen die voor het eerst een klein delict 
plegen geen passende consequentie. De meeste worden door 
de politie te lang vastgehouden en krijgen een zware straf 
opgelegd. Andere kinderen krijgen alleen een waarschuwing of 
komen op borg vrij. Consequenties zijn willekeurig en sluiten 
niet aan bij wat de kinderen nodig hebben. Kernoorzaken zijn 
gebrek aan kennis, werkprocessen en motivatie bij jeugdpolitie 
en maatschappelijk werk. Kinderen en gezinnen werken zo niet 
aan problemen, traumatiseren en lopen grote kans op recidive. 



JEUGDGEVANGENIS-REINTEGRATIE

Aanpak
Byounique zorgt dat jongeren tijdens hun detentie al een plan maken voor hun toekomst. Gebaseerd op wat zij kunnen 
en wat er mogelijk is in hun omgeving en hun budget. Wij bezoeken families, zorgen dat zij de jongeren in de jeugd 
gevangenis bezoeken en maken samen een plan na vrijlating. Waar er in het verleden veel problemen waren doen wij 
extra sessies om de band te herstellen. Jongeren volgen onze sociale vaardigheidstraining, vakopleidingen en 
ondernemerschapstrainingen. Wij bezoeken de jongeren na vrijlating om ze waar nodig te begeleiden. In de 
jeugdgevangenissen zorgt ons programma voor betere basisvoorzieningen en steun vanuit het gevangenispersoneel 
voor reïntegratie. Dit zorgt voor een positieve sfeer, betere behandeling en vertrouwen in goede toekomsten. 

Resultaten
• 127 jongeren geslaagd voor sociale vaardigheden, vakopleiding en ondernemerschap
• 95% van de jongeren doet het na vrijlating goed: veel zijn rolmodellen voor de jeugd in hun leefomgeving
• Via de kappersopleiding zijn alle jongeren netjes geknipt en zijn hoofdluis en wonden door scheermesjes voorbij
• Het project permacultuur en fruitteelt zorgt voor betere voeding en minder ziekt

Probleem
Jeugdgevangenissen in Malawi zijn gericht op straffen en zwaar 
werk, met het idee dat jongeren daar wel van zullen 
veranderen. Zij missen alle basisbenodigdheden, gezond eten, 
kleding, medische zorg of psychische zorg. Veel vallen af en zijn 
vaak ziek. Er is geen aandacht voor reïntegratie. Jongeren zien 
hun families vaak jaren niet en denken vaak dat zij thuis niet 
meer welkom zijn. Door de harde behandeling en het  
isolement verliezen zij alle hoop voor hun toekomst. Zij blijven 
vaak in de plaats van vrijlating, zonder plan, met grote kans op 
recidive



ONDERWIJSONDERSTEUNING

Aanpak
Byounique steunt kinderen die ons programma goed hebben afgerond, motivatie tonen voor onderwijs, maar de 
financiën missen, door het betalen van schoolgeld, schooluniform en leermaterialen. De ouders dragen altijd een klein 
deel bij en wij vragen dat zij hun kind motiveren, tijd geven voor school en huiswerk en contact houden met school over 
de voortgang van hun kind. Wij bezoeken de scholen om de prestaties te monitoren en  hebben elk kwartaal 
bijeenkomsten met studenten en ouders om samen succes en uitdaging te bespreken.

Resultaten
19 kinderen in primair en secondair onderwijs worden gesteund, 3 kinderen hebben eindexamen basisonderwijs 
gedaan: 2 zijn geselecteerd voor hoge-kwaliteit overheidsscholen, 2 jongeren hebben eindexamen secundair onderwijs 
gedaan en zijn geslaagd,  2 kinderen zijn gestopt met school omdat omstandigheden thuis te complex waren om door 
te gaan. Alle scholen erkennen de prestaties van studenten in ons programma en zoeken contact om studentenzaken 
te bespreken. Gezien onze beperkte financiën hebben wij geen nieuwe studenten kunnen opnemen.

Probleem
De meeste kinderen in onze projecten zijn wegens armoede of 
een cultuur gericht op werken in plaats van onderwijs al vroeg 
gestopt met school. Vaak was dit een oorzaak voor 
jeugdcriminaliteit: kinderen hingen doelloos rond, kwamen in 
aanraking met verkeerde vrienden, of probeerden via diefstal 
wat geld te ‘verdienen’. De meeste willen na afronding van ons 
programma graag terug naar school omdat zij inzien dat zij 
zonder opleiding geen toekomst. Sommige zijn faalangstig om 
weer te beginnen. Allemaal missen ze de financiën voor school. 



OVERIGE PROJECTEN

Aanpak
Met onze preventie- en bewustwordingsprojecten onderwijzen wij kinderen, ouders, wijkbewoners en professionals 
over kinderrechten, de risicofactoren voor kindermishandeling en jeugdcriminaliteit en hoe kinderen en gezinnen met 
de juiste begeleiding positief kunnen veranderen. Alle activiteiten zijn interactief en lokaal gericht, zodat alle partijen 
samen tot passende oplossingen voor hun situaties komen De insteek van alle projecten is dat zij na onze training door 
scholen, jeugdgroepen en professionals worden voortgezet en dat deze ook weer nieuwe instanties trainen. Vrijgelaten 
jongeren spelen daarbij een centrale rol als rolmodellen en positieve voorbeelden.  

Resultaten
• 9 scholen hebben zelfstandig de KinderRechtenClubs gedraaid
• 5 theater-jeugdgroepen hebben boeiende voorstellingen in hun wijken gegeven
• 7 jeugdgroepen hebben de KinderRechtenClubs en het Tisinthe radioprogramma voortgezet
• Wij krijgen aanhoudend verzoeken van scholen en jeugdgroepen of wij ook hen in deze activiteiten kunnen trainen

Probleem
Schendingen van kinderrechten, jeugdcriminaliteit, nadruk op 
straffen en vergelding en wantrouwen tegen vrijgekomen 
jeugdige delinquenten wordt deels veroorzaakt door gebrek 
aan kennis en samenwerking bij kinderen, gezinnen, instanties 
als scholen, lokale leiders en jeugdpolitie. Hierdoor kennen 
kinderen en ouders hun rechten niet, weten zij niet waar zij 
hulp kunnen vinden of bieden instanties oppervlakkige en niet-
passende begeleiding. Hierdoor escaleren problemen onnodig 
en voelen  alle partijen zich onmachtig.  Door negatieve 
voorbeelden blijft zo het verkeerde beeld over de positieve 
impact van preventie en reïntegratie bestaan en blijven partijen 
terugvallen op bekende processen van wegsturen en straffen.



GEDREVEN OM RECHTVAARDIGHEID TE 
GARANDEREN VOOR ALLE KINDEREN EN 

JONGEREN IN MALAWI

Grace
Gezinsbegeleiding

De ouders hadden Grace naar de politie gebracht: zij 
spijbelde van school, stal thuis geld en kwam vaak laat 

thuis. Een paar dagen in de cel zouden haar wel 
veranderen. Grace bleek een echte puber, boos over 
het strenge beleid van ouders. De ouders geven haar 

nu iets meer ruimte en veel complimenten. Grace is de 
beste van de klas, steelt niet en komt op tijd thuis.

Stonard
Begeleiden berechte jongeren

De ouders van Stonard overleden toen hij 13 was. Zijn 
oom nam hem in huis. Hij hield van Stonard, maar was 
veel weg. Stonard stopte met school en ging op straat 
leven. Hij werd vaak opgepakt voor kleine vergrijpen. 

Stonard woont nu 1 jaar in een opvoedhuis en gaat 
naar school. Na onze bemiddeling bezoekt zijn tante 
hem nu vaak en mag hij daar op termijn gaan wonen.

Gift
Jeugdgevangenis-rehabilitatie

Nadat zijn vader overleed werd Gift 
een probleemkind. Hij stopte met 
school en stal thuis en in de buurt. 

Zijn moeder kreeg grote problemen 
omdat zij alles terug moest betalen 

en ruzie kreeg met alle buren. 
In Mikuyu kreeg Gift spijt en 

veranderde zijn gedrag. Toen wij zijn 
huis bezochten wilde moeder hem in 
1e instantie niet meer thuis hebben. 
Gift schreef een lange excuusbrief, 
zijn moeder kwam toch op bezoek 

en wilde Gift na meerdere 
gesprekken toch een kans geven. 

Gift woont nu al 9 maanden thuis en 
helpt zijn moeder enorm.    

Richard
Vakschool en ondernemerschap
Richard verloor zijn ouders toen hij 

15 was en werd verantwoordelijk 
voor zijn 3 broertjes en zusje. Hij 

stopte met school en probeerde via 
dag-klusjes geld voor het gezin te 

verdienen. Meestal lukte dit niet en 
zij waren echt aan het overleven.

Richard leende geld om mee te doen 
aan onze training mode & kleding en 

liep elke dag 4 uur op en neer. Hij 
bleek de beste van de groep. In zijn 

buurt is veel werk, maar Richard had 
geen machine. Wij lenen hem nu 

een machine die hij in stapjes 
terugbetaalt. Hij krijgt veel werk en 

heeft nu een stabiel inkomen.

Steven
Jeugdrechtproces en onderwijsondersteuning

Toen onze pilot jeugdrechtproces startte zat Steven al  7 
weken in de cel. Verdacht van het stelen van een telefoon. 
Ouders wisten van niets. Steven kreeg af en toe eten van 

volwassen gevangenen. Hij was enorm afgevallen, ziek en 
depressief. Wij zorgden dat de ouders kwamen en gaven 
zeep en eten. Steven werd uiteindelijk vrijgesproken. Wij 

brachten hem naar het ziekenhuis: hij had longontsteking! 
Hij gaat met onze begeleiding naar school en doet het goed

IMPACT VERHALEN



Rehabilitatie
Rehabilitatie blijft voor Byounique de kernactiviteit. Daar bieden wij directe zorg aan kinderen en jongeren die in harde omstandigheden 
letterlijk overleven en onze begeleiding echt nodig hebben om weer een positief leven op te bouwen. Wij zijn de enige organisatie die deze 
hulp biedt en daarmee is het voortzetten en uitbreiden van ons rehabilitatie-werk een centraal doel voor 2020:
• Bij rechtszaken willen wij minimaal 150 jongeren begeleiden en zorgen dat zaken binnen maximaal 1 maand worden afgehandeld
• Wij willen berechte jongeren thuis minimaal  6 maanden intensief blijven begeleiden om zo recidive te voorkomen
• En onze begeleiding binnen ‘opvoedingscentra’ uitbreiden naar minimaal 1 bezoek per maand en opzetten van vakopleidingen
• In jeugdgevangenissen willen wij 150 jongeren begeleiden en de vakopleidingen versterken met nog meer ondernemerschapssteun

Bewustwording
Om begrip bij de lokale en nationale bevolking te werven voor het belang van jeugdrecht en onze activiteiten blijven onze bewustwordings-
projecten enorm belangrijk. In 2020 willen wij graag ons Tisinthe radioprogramma weer actief uitvoeren. Dit wordt door een zeer breed 
publiek gehoord en geeft heel aansprekend uitleg over jeugdrecht. Wij willen het rolmodelproject Kijk-mij uitbreiden omdat het verhaal van 
jongeren zelf altijd het sterkste aanspreekt. En we blijven actief op (sociale) media om zo het grote Malawiaanse publiek te blijven bereiken.

Preventie
In 2020 is ons doel om via preventie meer kinderen te behouden voor mishandeling, trauma en leed door breed kennis te verspreiden en 
kansarme kinderen en gezinnen kansen te bieden om zich positief te ontwikkelen:
• In 2020 willen wij 20 nieuwe scholen en jeugdgroepen trainen om de KinderRechtenClubs en jeugdtheater uit te voeren
• Wij willen het aantal Opvoedpoli’s verhogen naar 15 en de samenwerking met rechtbanken voor verwijzingen verder versterken
• Het aantal vakscholen hopen wij te verhogen naar 5 en aan te vullen met een productlabel, productiecentrum en winkels
• Ook willen wij vanuit de vakscholen 15 nieuwe jeugdgroepen begeleiden bij het opzetten van een succesvol, lokaal bedrijf

Onze organisatie
Ondanks een inkrimping staat er eind 2019 een professioneel en uiterst gemotiveerd Byounique team met sterke partnernetwerken in alle 4 
projectgebieden. Hoewel de agenda vaak overvol is, zetten de teamleden steeds weer zeer goede activiteiten neer dankzij effectief plannen 
en de bereidheid om altijd weer een stapje extra te doen. Ondanks onze trots op wat we nu al bereiken is ons doel om in 2020 uit te breiden:
• Qua financiën willen we in 2020 een minimaal budget van €75.000 werven zodat wij alle vaste basisactiviteiten weer kunnen uitvoeren
• En hopen we €35.000 extra te werven voor nieuwe projecten: eigen productlabel, begeleiden jonge slachtoffers en jonge sekswerkers
• Wij willen de teams weer uitbreiden naar minimaal 2 teamleden per projectgebied en een nog groter aantal vrijwilligers aan ons binden
• Onze projectfocus blijft op het trainen en versterken van lokale partners om activiteiten breed bereikbaar te maken voor onze doelgroep
• En natuurlijk blijft onze wens om ons projecten uit te breiden naar nieuwe gebieden in en buiten Malawi waar ons werk ook hard nodig is

ONZE DOELEN VOOR 2020
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89%
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Balans

Activa 2019 (€) 2018 (€)

Vaste Activa

Computers, telefoons 245 312

Inventaris 1.402 292

Vorderingen 0

Liquide middelen 14.173 27.335

Total 15.820 27.939

Passiva 2019 (€) 2018 (€)
Bestemmingsreserve 15.820 27.939

Bestemmingsfonds 0 0

Schulden 0 0

Totaal 15.820 27.939

Baten (€) 2019 2018

Inkomen eigen fondsenwerving 22.800 39. 388

Inkomen acties van derden 0 0

Inkomen van overheid 0 0

Som der baten 22.800 39.388

Lasten  (€) 2019 2018

Besteed aan de doelstelling 31.177 49.023

Besteed aan fondsenwerving 132 461

Besteed aan Management en 
administratie

3.950 3.036

Overige uitgaven 20 21

Som der lasten 34.919 52.499

Resultaat bestemming 2019

Som van Baten & Lasten -12.119

Afname Bestemmingsreserve -12,119

Afname Bestemmingfonds 0

Inkomsten & uitgaven

FINANCIEEL OVERZICHT 2019
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Inkomsten en uitgaven
Toelichting bij de uitgaven

Uitgaven aan doelstelling (in €)

Rehabilitatie HALT 7.029

Gevangenis- rehabilitatie 7.907

Onderwijsondersteuning 1.856

Vakscholen en ondernemerschap 11.398

Preventie Theater voor Verandering 282

Child Rights Clubs 1.102

Sociale en juridische steun 1.302

Bewustwording Outreach & presentaties 300

(Sociale) Media 0

Uitgaven aan doelstelling 31.177

11%

89%

76%

19%

Overige uitgaven (in €)

Fondsenwerving Uitgaven eigen fondsenwerving 132

Uitgaven overheidsinkomsten 0

Management & 
Administratie

Reiskosten P.M. 0

Kantoor & administratie 3.363

Bank kosten 227

Overige uitgaven Winst/verlies wisselkoersen 20

Totaal uitgaven 34.919

Ratio’s
Uitgaven Management & Administratie: 10%
Kosten management & administratie / Totale Uitgaven

Bestedingsratio Baten: 137%
Kosten besteed aan doelstelling / Totale inkomsten

Uitgaven aan de doelstelling: 89%
Kosten besteed aan doelstelling / Totale kosten

Uitgaven aan eigen fondsenwerving: 0,5%
Kosten fondsenwerving/ Totale inkomsten
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Lastenoverzicht

11%

89%

76%

19%

Type uitgave Doelstelling Fondsenwerving Management & 
Administratie

& overige 
kosten

Totaal
2019

Besteding
Rehabilitatie Preventie Bewustwording

Eigen 
fondsenw

erving

Gecombine
erde acties

Acties van 
derden

Overheids
subsidies

Salarissen 13.422 1.069 214 14.705
Materialen/gereedschap 2.516 172 34 50 1.772
Communicatie 806 92 18 98 1.014
Lunch, snacks, drinken 2.138 546 2.684
Transportkosten 4.821 808 34 34 5.697
Huisbezoeken
(transport/accommodatie)

3.298
3.298

Schoolkosten 1.189 1.189
Kantoorhuur 3.313 3.313
Bankkosten 227 227
Betalingsverschillen 0 0
Wisselkoers resultaat 20 20

Totaal 28.190 2.687  300 132 0 0 0 3.590 34.919



Word vrijwilliger
Vrijwilliger zijn geeft voldoening en uitdaging. Geef 
presentaties, start een actie of help ons met 
praktische zaken: jij doet ervaring op en jouw hulp is 
enorm belangrijk voor het succes van ons werk. 

Bedrijven
We bieden bedrijven de kans op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen met een gemotiveerde 
partner die zich vol passie inzet voor een uniek goed 
doel. We zijn er zeker van dat wij u en uw werknemers 
zullen inspireren met onze motivatie en resultaten. 

Byounique op jouw school
Omdat wij ons op jongeren richten, willen we graag 
informatie geven aan jongeren in Nederland. Via een 
boeiend onderwijsprogramma leggen we alles uit 
over kinderrechten, jeugdstrafrecht en ons werk in 
Malawi. We combineren daarbij informatie en plezier.  
We organiseren ook graag samen een activiteit om 
ons werk te promoten en geld in te zamelen voor  
onze projecten. Zo kunnen leerlingen direct hun 
leeftijdgenoten in Malawi helpen.

Steun onze sociale onderneming
Adverteer op onze promotiematerialen, doneer 
producten die wij via onze (web-) winkel kunnen 
verkopen of huur ons in voor een boeiende 
presentatie.

Onze oprechte dank aan onze donoren
Zonder uw steun is ons werk niet mogelijk:

U maakt echt een levensveranderend verschil!

Wilt u ons ook financieel steunen:

Stichting Byounique
Rabobank Amsterdam
IBAN: NL07RABO0168451972

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie:
byouniquenederland@gmail.com

Onze institutionele donors:
Cordaid
Stichting Dirk Bos Fonds
Stichting KOPA
Stichting Voeten in de Aarde
Haëlla Stichting
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Emmaus Bilthoven
Johanna Donk-Grote Stichting
Moeke Fonds
Alert Fonds
Stichting Molenaars Kinderfonds
Stichting Protestants Steunfonds

Stichting Marthe van Rijswijck
Hofstee Stichting
Stichting KOOK
Volunteer Services Oversees 
Friends of Malawi Association
Unicef Malawi
Irish Aid Malawi 
Basisschool ‘t Bolwerk
Macos B.V.
Level A Services
Tsjechische Ambassade

ONZE PARTNERS

DOE MEE !
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