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ondeugend, anderen zijn juist stil en 
teruggetrokken en balanceren op de rand van 
overleven. Wat al deze kinderen echter gemeen 
hebben, is dat ze op straat de kansen missen om 
iets van hun leven te maken. Die kansen willen wij 
hen bieden. Zonder hulp is hun uitzicht op een 
betere toekomst zo goed als onbestaand.

  Een thuis geven
Het belangrijkste wat kinderen op straat ontberen 
is liefde en geborgenheid. Vanaf het begin is het 
daarom onze prioriteit geweest om de kinderen 
een veilige en stabiele thuishaven te geven. We 
hebben nu zeven huizen, vijf jongenshuizen en 
twee meisjeshuizen, verspreid over het centrum 
van Kolkata, waar in totaal 160 kinderen wonen. 
Deze huizen staan elk onder toezicht van een 
eigen ‘houseparent’ die verantwoordelijk is voor 
de individuele zorg van ieder kind. 

  Ontstaan
Future Hope is in 1987 opgezet om de 
straatkinderen van Kolkata, het vroegere Calcutta, 
betere kansen te bieden. Wat begon als een klein, 
geïmproviseerd initiatief van een jonge Britse 
bankier met een handvol straatkinderen is 
inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met 
zeven huizen, een school en een kleine 
professionele kliniek. Meer dan 200 kinderen 
noemen Future Hope op dit moment hun thuis.

  Situatie in Kolkata
In Kolkata leven meer dan 100.000 kinderen op 
straat. Sommigen zijn er met hun familie 
terechtgekomen en hebben, ondanks alle 
ellende, toch nog een vorm van bescherming. 
Vele anderen wonen alleen op straat, zijn thuis 
weggerend om te ontsnappen aan de armoede 
en misbruik door hun ouders en andere 
volwassenen. Ze zwerven rond in de stad op zoek 
naar eten en kleine klusjes om van te overleven. 
Ze slapen alleen en zijn kwetsbaar in de grote 
stations van Kolkata - Howrah en Sealdah. Vaak 
worden ze blootgesteld aan ernstige vormen van 
mishandeling en verwaarlozing en zijn ze 
ondervoed. Het zijn deze kinderen waar Future 
Hope zich om bekommert.

Kinderen komen in alle mogelijke toestanden 
bij Future Hope aan, sommigen zijn levendig en 
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  Onderwijs
In 1993 hebben we onze eigen Future Hope 
school opgericht waar we erg trots op zijn. De 
focus ligt op de bijzondere behoeften van onze 
kinderen. Straatkinderen hebben vaak moeite met 
concentreren en moeten wennen aan het 
schoolritme. Meestal kunnen ze niet schrijven, 
tekenen of schilderen en houden ze niet van 
kleine ruimtes. De kinderen krijgen bij aankomst 
eerst de kans om te wennen in een klas met een 
informele klassfeer. Vaak kunnen ze binnen een 
jaar doorstromen naar de reguliere klassen.
 
Waar we in het begin vooral bezig waren met 
leren lezen en schrijven en het bezighouden van 
de kinderen, zijn onze ambities nu uitgebreid tot 
het behalen van meetbare onderwijsresultaten. 
We beseffen dat goed onderwijs ontzettend 
belangrijk is om de kinderen een echte toekomst 
te kunnen bieden. Ook merken we dat veel van 
onze kinderen heel intelligent zijn en vol potentie 
zitten. De Future Hope school is nu uitgegroeid
tot een succesvolle en gerespecteerde basis- en 
middelbare school met meer dan 230 leerlingen, 
geleid door schoolhoofd Paul Carling. Meerdere 
leerlingen hebben inmiddels eindexamen gedaan 
en hebben een baan of zijn doorgestroomd naar 
hogere opleidingen en zelfs de universiteit.

Naast onze inwonende kinderen komen ook 
kinderen uit de lokale sloppenwijken naar de 
Future Hope school. Zo breiden we onze invloed 
in de lokale gemeenschap uit en bieden we ook 
deze kinderen kansen die ze anders niet gehad 
hadden. Deze groep dag-leerlingen, die 
’s middags ook een gratis warme maaltijd krijgt, 
vormt ongeveer de helft van het totaal aantal 
leerlingen. 

  Sport en kunst
Sport en kunst spelen een grote rol in de 
dagelijkse bezigheden van de kinderen bij Future 
Hope. De sporten die we beoefenen, brengen 
hen een aantal belangrijke vaardigheden bij zoals 
teamwork, vertrouwen, zelfdiscipline en 
concentratie. Bovendien kunnen ze hun 
energie op een constructieve manier kwijt. Onze 
teams hebben zich, met succes, gemeten met 
lokale scholen in rugby-, voetbal-, cricket- en 
hockeytoernooien. Het Future Hope rugbyteam 
staat goed aangeschreven in Kolkata en heeft 
veel toernooien gewonnen, waaronder de 
voorname Calcutta Cup. In april 2010 werd ons 
‘Onder 16’ rugbyteam kampioen van India. 
We moedigen de kinderen aan muziek en toneel 
te spelen, ons kunstlokaal is een broeinest van 
creatieve talenten. We bieden ze alle 
mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en 
te experimenteren met kunst zodat ieder kind zijn 
eigen interesses kan vinden.
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  Kansen
Een van de maatstaven waaraan we ons succes 
afmeten, is hoe goed onze kinderen integreren in 
de maatschappij. We vinden het belangrijk dat 
ieder kind zijn volle potentieel bereikt. Niet 
iedereen kan chirurg of piloot worden, maar als 
een kind daar de aanleg voor heeft, willen wij 
hem of haar die kans bieden. Nu werken onze 
voormalige straatkinderen bij enkele van de beste 
bedrijven van India, waaronder HSBC en ITC 
Sheraton.

  Toekomst
Future Hope begon in een kleine flat met een 
handvol straatkinderen, nu zijn er zeven huizen, 
meer dan 200 kinderen en 40 medewerkers. We 
hebben een gerespecteerde school en een van 
India’s beste rugby teams.
De economische groeispurt die India nu neemt, 
zorgt voor steeds meer mogelijkheden voor 
mensen die een goede opleiding genoten 
hebben. Er leven echter nog steeds miljoenen 
kinderen op straat in India voor wie die 
mogelijkheden er niet zijn. Deze kinderen hebben 
de hulp van organisaties zoals Future Hope hard 
nodig om de kansen te krijgen die ze verdienen.

Over Future Hope
Future Hope India wordt beheerd door een 
lokaal bestuur van toezichthouders. 
Tim Grandage is oprichter en manager van 
Future Hope.
Stichting Future Hope Nederland werft 
fondsen voor de dagelijkse onkosten van 
Future Hope. We zijn afhankelijk van de 
vrijgevigheid van onze donateurs en worden 
niet gesteund door een overheid of andere 
officiële instanties.

Het bestuur van Stichting Future Hope 
Nederland bestaat uit
Maarten Klessens - voorzitter
Marieke Sikkens - secretaris
Thijs Beetstra - penningmeester
Stephan Metselaar - lid communicatie
Marjolein Metselaar - lid communicatie

Contact
In Nederland 
marieke.sikkens@futurehope.net

In India 
futurehope@vsnl.net

Voor vrijwilligerswerk
www.futurehope.net/volunteering.html

Doneren
Wilt u een donatie geven aan Future Hope?
Dat kan via overschrijving op 
rekeningnummer

ABN Amro 54.01.47.478
Stichting Future Hope Nederland
Rotterdam

Kijk ook op onze website
www.futurehope.net/donate.html


