
 Tien jaar 
   plezier, 
ontwikkeling
   en groei! 
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We weten, zonder enige twijfel, dat het allemaal nooit mogelijk zou zijn 
geweest zonder jou. Bedankt voor jouw vrijgevigheid. Bedankt dat jij 
ons vertrouwt en investeert in het leven van kinderen die jij persoonlijk 
niet kent, misschien een land waar jij nooit bent geweest, en waar jij 
misschien nooit zal komen. Toch heeft jouw steun ons in staat gesteld 
een verschil te maken. Voor dat alles zijn we jou eeuwig dankbaar.

Het Tjeko avontuur begon lang geleden toen wij als gezin naar Uganda 
gingen om een   project te bezoeken dat Ferdi was begonnen met zijn 
Ugandese vriend Bosco, 1morechild.org.
Maëlle was in die tijd ons enige kind. We probeerden goede ouders 
te zijn en speelmomenten voor haar te creëren. We waren onwetend 
over Uganda. We bleven onze Ugandese vrienden vragen: “Wat doen 
jullie met jullie kinderen om plezier te maken en jullie kinderen te 
laten spelen?” Op deze vraag konden zij ons geen antwoord geven. 
Sommigen stuurden ons naar de kapotte speelplaats van de kerk, maar 
ook dat was niet zo’n succes. Uiteindelijk vertelde een vriendin van 
ons, de Canadese Andrea, dat ze jaren geleden vrijwilligerswerk had 
gedaan bij Amani Babies Cottage, een babyhuis in Jinja. Speeltoestellen 
waren er genoeg. Ze hadden een speeltuin met schommels en vele 
geel en rood gekleurde speelgoed auto’s. De kinderen in dit tehuis 
waren wezen, maar woonden op een veilige en warme plek. We gingen 
erheen en onze dochter vond het er geweldig. Ze had vriendjes om mee 
te spelen en meer dan genoeg speelgoed om uit te kiezen.

De tweede keer dat we teruggingen werd ons hart geraakt door het feit 
dat er kinderen van de buurtgemeenschap met een jaloerse blik door 
het hek keken. De volgende gedachte kwam bij ons naar boven: “Wat 
jammer dat je wees moet zijn om het recht te hebben om te spelen.”

We begonnen te dromen hoe we een plek konden creëren waar alle 
kinderen, ongeacht hun achtergrond, het recht zouden hebben om te 
spelen. Een plek waar ze kind mogen zijn en zorgeloos kunnen spelen.

Wat er daarna gebeurde, leest u in dit mooie magazine. Wederom een   
inspanning van zo velen van jullie - investeren in de toekomst van 
kinderen die je zelf misschien nooit zult ontmoeten...

Tatiana van den Bergh

Een decennium
AAN TJEKO
Al 10 jaar Tjeko! Tien jaar waarin jij voor ons bidt, ons 
support, en ons aanmoedigt. Tien jaar dat jij in ons 
investeert. Tien jaar waarin we kinderen in Uganda 
bereiken om hen momenten van spel, veiligheid, en 
liefde te geven. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we 
getuige zijn geweest van hoe de visie en missie van 
Tjeko werkelijkheid is geworden en is blijven evolueren.

VOORWOORD 3

Tatiana en Ferdi, 10 jaar geleden



We worry about 
what a child will 

become tomorrow, yet 
we forget that he is 

someone today.
• Stacia Tauscher
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Steeds meer vrienden sloten zich aan achter onze 
droom. Contouren van Tjeko werden duidelijk. Nee, 
niet gelijk een park, maar kleine stappen... Tenminste, 
wij vonden het kleine stappen. In Uganda ervaarden 
ze het als enorme stappen! 

Tjeko Fun Village werd Tjeko Fun Fair; Een mobiel 
speelpark in plaats van een dure investering in 
een vast speelplaats waar we in een paar dagen 
duizenden kinderen konden laten spelen.  
Echter, zonder financiën en zonder mensen kom je 
nergens, dus in Nederland gingen we ons op twee 
dingen richten: Het verzamelen van geld en het 
opzetten van een trainingsprogramma.

DE CONTAINER
Op ons kantoor hebben we twee Tjeko-vrachtwagens 
van Playmobil. Niet zomaar vrachtwagens, maar 
vrachtwagens die containers kunnen vervoeren. 
Monique, een van onze vrijwilligers, ging jaren 

geleden op zoek via marktplaats en vond ze voor 
ons. We stonden op het punt om naar het

vrijetijdscongres te gaan en we wilden iets 
concreets hebben dat duidelijk zou uitdrukken 
wat we gingen doen, zodat de mensen daar ons 

konden helpen. We waren jong en gepassioneerd. 

We wilden dat ze ons speeltoestellen gaven 
zonder verplichtingen, zodat we ze naar Uganda 
konden sturen. We zijn daar drie dagen gebleven. 
Gedurende die drie dagen kregen we alleen een 
kapot fitnessapparaat. Zoek het maar uit! Het was 
een totale mislukking. We wilden een container met 
speeltoestellen naar Uganda verschepen, maar we 
hadden niets. Dit viel zo tegen. Gelukkig gaven we niet 
op. We vonden het een geweldig idee, dus we hielden 
de vrachtwagens in de buurt op ons kantoor. 

We hebben datzelfde jaar wel wat speeltoestellen 
op kunnen sturen, maar niet een container vol. Met 
de hulp van vele hebben we een aantal gloednieuwe 
skelters gekocht en deze zijn via de Baanderij 
verzonden, met het vliegtuig. Toch bleef het visioen 
van een containerschip ons bij. Wat er uiteindelijk is 
gebeurd, kun je lezen op pagina 23.

DE EERSTE FUN FAIR Door Bosco Mukiibi
Ik herinner me een zondagavond in een hotel in Jinja, 
langs de rivier de Nijl, toen Ferdi en Tatiana ons het 
idee voorstelden om Tjeko Uganda Limited op te 
richten. Dit was begin 2011, het jaar waarin meer dan 
30 jonge mannen en vrouwen werden opgeleid om 
vrijwilligerswerk te doen tijdens de eerste Fun Fair 
van deze jonge organisatie.

HET BEGIN
Na die eerste trip gingen we plannen maken. Hoe gaan 
we dit aanpakken? Wordt het een park? Wordt het een 
Disneyland in Uganda? Of wordt het toch anders?

HET BEGIN 5



In Uganda waren soortgelijke organisaties 
aanwezig; maar de ene zorgde voor amusement en 
miste onderwijs, terwijl de andere vooral dier- en 
plantwetenschappen aanbood zonder entertainment. 
Tjeko vulde dit bestaande gat in de markt op door een 
combinatie te maken van beiden. Tjeko was bedoeld 
om zowel onderwijs als amusement te bieden met een 
uniek karakter. Zodat elk kind mag vieren dat het kind 
is, met welke achtergrond dan ook. 

Wat begon als een wazig beeld met een nog 
onduidelijke stem, is veranderd in een duidelijke 
methode om kinderen te leren omgaan met stress, 
het inzicht geven in het belang van spelen in de 
kindertijden, ruimte te bieden voor het ontwikkelen 
van hun creativiteit, verbeeldingskracht, alsook 
probleemoplossend vermogen.

Tjeko Uganda wordt geleid door jonge en multi-
getalenteerde individuen die aanvankelijk 
als vrijwilliger zijn toegerust op de academie 
voorafgaande aan de Fun Fairs.

Zeer binnenkort viert Tjeko een decennium van 
samenwerking met scholen, overheidsinstanties, non-
gouvernementele organisaties, en het grote publiek. 
We waarderen alle vorderingen die zijn gemaakt de 
afgelopen jaren, zijn dankbaar voor alle gelukswensen 
die we hebben ontvangen, en natuurlijk de donateurs 
die geloofden dat wat niet te zien was, zichtbaar is 
geworden.

Ik wens jullie allemaal een fijne vieringen van het 
10-jarig jubileum.

Bosco Mukiibi • Co-directeur Tjeko Uganda ltd.

6  HET PROBLEEM

Guillaume Gérault
Guillaume Gérault, zijn foto’s zie je nergens, 
maar zijn werk wordt alom gevierd! 
Guillaume is de aartsvader van de cartoon 
Tjeko, Anacheza, M-chezo, Dhania, en Tjeka. 
Aangezien hij in Frankrijk woont, zijn onze 
contacten altijd via mail. Echter, afgelopen 
zomer bezochten we samen Disneyland 
Parijs, waar hij ons weer fascineerde met 
zijn passie voor cartoons en het krachtige 
medium dat het is om kinderen te bereiken.
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Ik vind Tjeko een goudgerande organisatie, dit omdat het zich  
met hart en ziel inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden. 

Als eigenaar van vakantieparken weet ik hoe 
belangrijk sport, spel, en ontspanning is voor 
kinderen. Vakantie is een woord wat Afrikaanse 
kinderen vaak niet kennen. Ze moeten vaak overleven. 
Hoe mooi is het dat Tjeko juist die kwetsbare kinderen 
een stuk ontspanning biedt, te midden van de 
grauwsluier van armoede! Tjeko brengt een hele hoop, 
niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook voor 
het geloof. Zo help je op een geweldige manier de 
kinderen!

Jan van den Bosch • Eigenaar Beter Uit Reizen

In 2011 was de eerste dag van de Tjeko Fun 
Fair in Jinja... “Het veld liep vol met kinderen in 
schooluniform, braaf in rijen zoals ze ook op school 
gewend zijn. Als je ze zag spelen, dan gingen ze nogal 
een partij los! We riepen nog ‘’When in line, stay in 
line’’. Daar hielden ze zich natuurlijk niet aan, want 
je mag gaan spelen! Je zag de groepen kinderen als 
mieren over het hele veld verspreid raken.”

De pure ervaring die de kinderen daar op de Fun 
Fair vol enthousiasme beleefden, het vol overgave 
kunnen genieten en in het moment zijn, het maakte 
me jaloers. Het is zo waardevol. Volgens mij vergeten 
ze deze momenten voor de rest van hun leven niet. 
Kinderen kunnen veel meer genieten van die dingen, 
laat staan een kind in Uganda die al zo weinig heeft en 
zo weinig kind kan zijn, dat is bizar. 

Arwin Rammeloo •
HR Director bij Sonova Audiological Care Nederland

De eerste Fun Raiser: 
SKYDIVE4KIDS
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Phiona kwam in contact met Tjeko toen zij in 2011 
vrijwilligerswerk deed in een weeshuis voor baby’s en 
een telefoontje ontving van haar vriendin. De banen 
waren toen al, en nu nog steeds, erg schaars! ’Ik moest 
het onmiddellijk aan mijn baas van het weeshuis 
vertellen. Van mijn baas mocht ik gaan, dus rende ik 
zo snel als ik kon naar het kantoor, wetende dat ik een 
baan kon krijgen en mijn opleiding aan de universiteit 
waar ik van plan was studeren, te kunnen betalen’’. 
Toen ik het formulier ophaalde, realiseerde ik me dat 
ik gewoon vrijwilligerswerk zou gaan doen zonder 
nog betaald te worden. Bij het weeshuis kreeg ik in 
ieder geval iets van een vergoeding...

MIJN EERSTE DAG  
BIJ DE TJEKO ACADEMY
Ik wachtte af om te zien wat ze ons zouden vertellen 
tijdens onze eerste bijeenkomst, maar er werd 
niets gezegd over een inkomen. Om eerlijk te zijn, 
ik keek erg op tegen het harde werken en om weer 

een vrijwilliger te zijn. Ik had mijn ouderlijk huis 
verlaten om deze training te volgen, onbetaald en met 
onzekerheid voor mijn toekomst. 

Later realiseerde ik me dat het een training was die 
mijn leven voorgoed veranderde, ten goede... 

Het hele verhaal van Phiona lezen? Check dan de 
blog www.tjeko.info/nieuws 

ACADEMY STUDENTEN aan het woord
Ontmoet Phiona Nakadama, een van onze eerste trainee tijdens de 
Tjeko Academy en nu staff lid van het Tjeko team in Uganda.  
Zij is samen met haar man George ouders van 3 prachtige dochters 
en neemt je mee op reis door haar groei en ervaringen, vanaf het 
allereerste begin van Tjeko.
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Op dit moment ondersteunt ze het Ugandese Tjeko 
team en de buurtgemeenschappen rondom Jinja. In 
deze tijd van de Covid-19 pandemie brengt zij samen 
met het Tjeko team huis aan huis bezoeken aan 
families die het hardst getroffen zijn. Ze delen zorg- 
en spelpakketten uit. Maar hoe is Agatha bij Tjeko 
terecht gekomen? 

HAAR GROTE BROER 
Haar grote broer Alban die zelf in 2011 meedeed 
aan de Tjeko Academy, gaf haar een flyer met een 
uitnodiging voor de allereerste echt Tjeko Fun Fair. 
Agatha kreeg de kans om met haar school naar 
de Fun Fair te komen. Ik zag de Fun Fair als een 
plek waar elk kind de kans krijgt om te spelen 
met verschillende spellen die ze nog nooit eerder 
hebben gespeeld. Het was bijvoorbeeld mijn eerste 
keer dat ik in een springkasteel was, voor het eerste 
dat ik een skelter zag en erop reed, en nog veel 
meer andere dingen.

In 2019 volgde Agatha, net als haar broer Alban de 
Tjeko Academy.
Het volgen van de Tjeko Academy was als een droom 
die uitkwam. Eén van de dingen die ik bewonderde 
als kind tijdens de Fun Fair, was de Tjeko-dans 
in de Theatertent en nu had ik eindelijk de kans 
om net zoals het Tjeko team in 2011 te zijn. De 
voorbereidingen waren hectisch, maar tegelijkertijd 
leuk omdat we als een familie waren tijdens de 
Academie en de FunFair. 

Lees in haar blog op onze website de impact op 
Agatha’s leven: www.tjeko.info/nieuws 

VAN VIP’ER NAAR STUDENT 
Een van onze eerste Tjeko VIP’s deelt haar Tjeko-
avontuur. Van een klein 11-jarig meisje tot een 
zelfstandige, hardwerkende mooie 21-jarige 
jongedame, met liefde voor kinderen en spel!

Van VIP’er, naar student, en nu één van Uganda’s 
toekomstig dienende leiders!
Agatha was 11 jaar toen ze als één van de eerste 
VIP’s kwam spelen op de allereerste Tjeko Fun Fair 
in 2011. Een nieuwe wereld ging voor haar open in 
het Kakindu stadium, gelegen in het hart van de stad 
Jinja. Als 21-jarige heeft ze inmiddels, net als haar 
oudere broer en teamleider van het Tjeko team in 
Uganda Alban, de Tjeko Academy gevolgd. 

Het volgen van de 
Tjeko Academy 
was als een droom 
die uitkwam.
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   TJEKO IN 
ONTWIKKELING

FOTOREPORTAGE 
Tijdens kerst 2013 ben ik met Ferdi 
en Tatiana naar Uganda gevlogen om 
een fotoreportage te maken over alle 
activiteiten van Tjeko. Wat ik zo leuk 
vind aan Tjeko is dat het hele team zo 
ontzettend positief en enthousiast met zijn 
werk bezig is. Al die spelende kinderen 
die het zo enorm naar hun zin hebben 
en hun zorgen vergeten, daar krijg ik als 
fotograaf heel veel energie van.

Ik hoop dat Tjeko nog 
veel moois mag doen in de 
toekomst en wens ze daar 
heel veel succes en geluk mee.
Masja Stolk • www.masjastolk.nl 
(foto’s Gulu/Kitgum)

Tjeko FunFair
2012: Tjeko Fun Fair doet wederom een programma in 

Jinja, Uganda. Dit maal als publiekstrekker voor een 

grote Agrarische markt. Basisscholen uit de omgeving 

komen niet alleen leren op de markt, maar komen ook 

een paar uur spelen op ons terrein. 

Tjeko huurt ook voor het eerste een opslag 

voor alle spullen. We huren een huis met 

een luchtje... De verhuurster blijkt niet te 

vertrouwen en na 18 maanden moeten we 

op zoek naar een ander onderdak.
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COMPASSION 
In de afgelopen jaren heeft Tjeko meerdere 
keren een prachtige dag georganiseerd 
voor honderden kinderen. Ontzettend 
gaaf om het plezier, de ontspanning, en de 
uitgelatenheid van kinderen te zien in een 
veilige en liefdevolle omgeving waarvoor 
Tjeko zich garant stelde. Een betrouwbare 
en gepassioneerde partner! 

Tiemen Westerduin • Compassion Nederland 

2015 • Rakai en Masaka
We gaan diep naar het zuiden van Uganda. Groener, kouder, 
maar vooral nog veel meer verlaten. In samenwerking met 
Compassion en Muskathlon strijken we neer in Rakai, ooit 
gelabeld als de bron van het AIDS virus. Op het platteland 
vinden we vooral... niets. Onze aangepaste Fun Fair is een 
groot succes voor de honderden kinderen die mogen komen.
De stad Masaka lijkt iets levendiger. Vanuit deze stad zouden 
we een groot deel van zuid Uganda kunnen bedienen.

Ontzettend gaaf 
om het plezier, de 
ontspanning, en de 
uitgelatenheid van 
kinderen te zien.



TJEKO LIVE in Uganda en Nederland
Tjeko LIVE is een educatief en sociale-ontwikkelingsgericht 
project waar kinderen veel plezier aan beleven. 

Echter, een aanpak als Tjeko LIVE kan 
natuurlijk ook werken in Uganda. Niet 
om fondsen te werven - maar om onze boodschap 
over te brengen: spelen is belangrijk!

In 2017 begon onze Academy teacher, Peace 
Nankwanga, met de eerste scholen. Na een intensieve 
training met ons Nederlandse team, ging Team UG 
aan de slag.

Door de jaren heen is Tjeko LIVE één van de 
belangrijkste communicatiemiddelen geworden die 
Tjeko inzet voor het ondersteunen van basisscholen, 
weeshuizen, en andere NGO’s in Uganda. In een 
serie van vier lessen worden kinderen meegenomen 
langs de thema’s ‘creativiteit’, ‘verbeelding’, 
en natuurlijk ook het belang van spelen. 
In een mix van lessen, verhalen, en 
vooral ook veel ‘doe-activiteiten’, 
gaan kleine teams van Tjeko staff 
nu dagelijks de regio in. 

Tjeko LIVE is één van de vier 
pilaren van de Tjeko Methode.

In eerste instantie ontwikkelden we Tjeko LIVE voor 
basisscholen in Nederland. Door kinderen kennis 
te laten maken met ons werk in Afrika, gingen zij 
actief voor ons op pad om fondsen te werven. Het 
programma is voor kinderen een groot succes. De 
boodschap komt over en kinderen begrijpen heel 
goed hoe zij kinderen in Afrika een helpende hand 
kunnen geven.

12  TJEKO LIVE
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Tjeko     academy
Tjeko wil mensen niet alleen 
iets geven, maar ook toerusten. 
Op de Tjeko Academy worden 
Afrikaanse jongvolwassenen 
getraind. Zij krijgen training in 
o.a. kinderwerk, leiderschap, 
presentatie, en communicatie.

Tjeko fun services
Tjeko Fun Services is het Social 
Enterpriseonderdeel van Tjeko. Ons 
lokale Afrikaanse team verhuurt de 
Tjeko Fun materialen en gaat op pad 
naar feesten en evenementen. Met het 
verhuur van de materialen worden 
inkomsten gegenereerd om de Tjeko 
activiteiten te bekostigen. Het doel is dat 
ieder team groeit naar meer financiële 
zelfredzaamheid.

Tjeko live
Op basisscholen in Afrika zijn we actief met een 
serie lesprogramma’s “The Power of Imagination 
and Creativity”. Het schoolprogramma Tjeko 
LIVE wordt gedragen door lokaal getrainde 
spel- en communicatiespecialisten. Zij bezoeken 
scholen en geven hen een serie lessen en 
activiteiten. Daarnaast bieden zij leerkrachten 
en kinderwerkers speciale workshops aan.

TJEKO METHODE Tjeko fun fair
Een gigantische speelplaats 
waar kinderen zich één 
dag helemaal uit kunnen 
uitleven. Denk aan skelters, 
skippyballen, trampolines, 
luchtkussens, maar ook 
aan theater, creativiteit, en 
ontspanning.

Als je ons 10 jaar geleden zou vragen waar we 10 jaar later 
mee bezig zouden zijn, wisten we niet dat we een methode 
zouden ontwikkelen. Een rijke methode die zich beweegt vanuit 
social-profit en zich inzet om kinderen echt kind te laten zijn!
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Team Uganda’s 
10 FAVORIETE
MOMENTEN 
van het afgelopen decennium!

•  Enjoying the bike tours which help me 
cut on my weight.

•  Getting a job in Tjeko.
•  Having a team building session at MTO 

Moyoni wow! Full week away from my 
family. It was my 1st time.

•  Swimming lessons by 12Go biking team
•  My first day in the academy of 2019 I 

was happy and grateful to make new 
friends and every student was welcome 
and the staff made us feel at home.

•  Building all items like the Panna,  
Mini golf and bamboo banner stands  
in 2011 FunFair

•  Tjeko on radio during the lockdown  
due to Corona

•  Running the 2019 funfair in Jinja
•  12Go biking, Berg Toys and  

Paul Kaars trips to Uganda
•  Visiting Tjeko offices in Netherlands, 

spending time with Ferdi and the 
family, Matthijs and family.
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HERVÉ MAKUKA
is 30 jaar en werkt ruim twee jaar bij de 
provincie Zuid-Holland.

Hoe ben je bij Tjeko terecht gekomen? 
In 2017 was ik druk bezig met het vinden van een 
afstudeerplek in zowel de publieke als de private 
sector. Na anderhalve maand kon ik maar niets vinden 
en toen kreeg ik van mijn (pleeg) -moeder te horen 
dat ik misschien met Ferdi moest gaan praten. 

Hoe heb je je tijd bij Tjeko ervaren?
Vanuit een sterke persoonlijke belangstelling heb ik 
mijn tijd bij Tjeko met veel plezier en enthousiasme 
ervaren. Het was in veel opzichten erg leerzaam.  

Waar heb je tijdens deze stage aan gewerkt?
Allereerst aan mijn afstudeeronderzoek Tjeko 
‘onderzoek naar mogelijkheden van een NGO-
organisatie om te groeien in ontwikkelingslanden’.
Verder heb ik met mijn mede (internationale) 
stagiairs samengewerkt aan een aantal projecten om 
businesspartners met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te vinden om de social profit 
onderneming in Uganda te ondersteunen.

1.  Wat heb je geleerd tijdens je stage bij Tjeko? 
Hoe je mensen uit ontwikkelingslanden het best hulp 
kan bieden, waarbij dat aansluit op hun behoeftes, 
zowel op dat moment als in de toekomst, alsook 
langdurige hulp en niet alleen op korte termijn.

2.  Wat vind je van Stichting Tjeko? 
Een kleine organisatie met een groot netwerk die 
duizenden mensen in zowel ontwikkelingslanden 
als westerse landen bij elkaar kan brengen. 

3.  Wat heb je meegenomen voor in je eigen leven na 
je stage bij Tjeko? 
Service to others is the rent you pay for your room 
here on earth.

4.  Wat betekent spel voor jou?  
Je vermaken, plezier hebben, en de zorgen in je 
leven vergeten. Spel is gelukkig zijn en zich lekker 
amuseren. 

Het hele interview lezen? Check het op onze website! 
www.tjeko.info/nieuws 

Bij Tjeko vinden we het belangrijk om te investeren in 
de ontwikkeling van jongvolwassenen. In 2017 liep het 
Tjeko kantoor in Nederland vol! Vijf stagiaires vanuit de 
hele wereld kozen Tjeko NL als hun ontwikkelingsplek! 
Van twee van deze stagiaires lees je meer. 

STAGIAIRES op kantoor in NL
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JESSICA XU MENGXIAN
liep ook stage bij Tjeko. Zij is 26 jaar oud 
en moeder van twee kids 

Hoe ben je bij Tjeko terecht gekomen?
Ik was opzoek naar een stageplaats in 
Europa voor minimaal drie maanden. 
Gelukkig kwam ik Tjeko online tegen. Ik heb 
toen alle eisen en verantwoordelijkheden 
doorgenomen die Tjeko zocht en die bij mij 
pasten. Ik keek naar de Tjeko-website en 
werd aangetrokken door Tjeko’s thema’s en 
visie, dus besloot ik ervoor te gaan.

Hoe was het om bij Tjeko stage te lopen?
Het was absoluut een geweldige tijd bij Tjeko. 
Ik heb tijdens mijn stage veel geleerd van 
iedereen die ik al kende of heb leren kennen. 

Waar heb jij tijdens je stage aan gewerkt? 
Ik heb de meeste tijd aan de campagne over 
spelen gewerkt. We onderzochten wat de 
kracht van spel is en wat er gebeurt als 
kinderen de ruimte niet krijgen om te spelen.

1.  Wat heb je in je eigen leven meegenomen 
na je stage bij Tjeko? 
Ik wil in de toekomst aan marketing 
werken. Tjeko is mijn eerste stap op 
dit gebied en  heeft me wat praktische 
ervaring gegeven die daar erg nuttig voor 
is voor mijn carrière

2.  Wat betekent spelen voor jou? 
Geniet van het moment, dat is 
onvergetelijk. 

3.  Wat wens je voor Tjeko? 
Mijn wens is dat meer en meer kinderen 
mogen profiteren van Tjeko, zelfs in Azië.

Tjeko naar 
een vast team 
in Jinja
In juli 2018 vlogen Ferdi en ik naar 
Uganda met een zeer speciaal 
doel. Niet het supporten van de 
organisatie van een Academy 
week met de Fun Fair, wat we de 
laatste jaren vaak deden. Het was 
tijd voor de volgende stap in de 
ontwikkeling. We gingen het eerste 
vaste team met een eigen kantoor 
in de plaats waar het allemaal begonnen is, 
Jinja, samenstellen. Een hele gave stap in de 
continuïteit en ontwikkeling van Tjeko. Dit team 
zou het Tjeko Live programma met vier lessen 
bij 20 organisaties in de praktijk gaan brengen. 
Hiermee hadden ze in ieder geval het eerste 
halfjaar werk. Naast deze lessen zouden ook 
de social business activiteiten met verhuur van 
materialen en activiteiten worden opgezet.
Na twee weken hadden we 
een fantastisch team gevormd 
waarvan in oktober 2020 nog 
steeds de meesten in dienst zijn. 
Inmiddels is dit ook uitgebreid 
met het fietsprogramma.

Matthijs • penningmeester



 “T…. j…ekooo …. T…. j…
ekooo” – children always say 

it whenever they see us.
 “The monkey is going to eat 

me” – little children cried 
fearing the monkey cartoon 

on the castle at the park.
 “You stole Abel’s T-shirt” 

– children in Bugembe 
thought that Abel ‘one of our 

academy student of 2017’ 
is the only one with Tjeko 

orange T-shirt.
 You are too big to ride the 
bike, you are not in the bike 

attires, you are the last 
person. Children shouting at 

me during the bike tours.

FUNNY THINGS KIDS SAID about our mascot Tjeko

 Is Tjeko a person?
 Maama… eeeeh! Tjeko can also dance.
 This is great! Mwatuyiya. (Loosely 

translated as meaning “Great 
invention”) a parent at the park 

appreciated after riding the skelter.

Where does Tjeko live? 
 Does Tjeko sleep? 
 Uncle Alban, bring back Tjeko!!! 
 Tjeko, Tjeko, I want to jump in my mind. 

I knew this boy ment the trampoline.
 Aunty I want to take my popcorn from 
the hammock as I listen to your story.

 I want to share my sweets with Tjeko.
 Mummy, “Why is Tjeko’s tongue Red? 

“Miriam’s nephew asked the mum at 
The Design Hub in Kampala

FUNNY THINGS 17
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KAARS KOFFIE 
Paul en Jojanneke Kaars zijn vanaf het begin betrokken bij Tjeko. 
Afgelopen jaar hebben ze een bezoek mogen brengen aan ons 
mooie project in Uganda dat door Kaars Koffie wordt gesteund. 
Kaars Koffie heeft in 2019 besloten om het werk van Tjeko drie 
jaar lang te blijven steunen. Jojanneke: “Om een toekomst op te 
kunnen bouwen, heb je zekerheid nodig, ook financieel. Op die 
manier staat Kaars Koffie ook in de bedrijfsvoering. Dat zit in 
ons hart. Het geeft mensen vertrouwen. We hebben tijdens ons 
bezoek gezien dat Tjeko zo’n mooi team bij elkaar heeft gebracht. 
Die jongeren verdienen echt onze steun.” 

Meer weten over Kaars Koffie www.kaarskoffie.nl 
Of wil je Tjeko sponsoren door (h)eerlijke koffie te kopen? 
Kijk dan op: www.koffiebestellen.nl/goede-doelen

Berg Toys
Skelters, trampolines, ... Henk en Marian van 
den Berg hebben de kinderen in Uganda heel 
blij gemaakt! Sinds 2018 ondersteunt Berg 
Toys het werk van Tjeko. Begin 2019 kwam 
er een container vol met gedoneerde nieuwe 
spelmaterialen aan bij ons magazijn in Jinja. 
Tijdens de Fun Fair in maart mochten Henk 
en Marian met hun eigen ogen zien wat een 
blijdschap de skelters en trampolines brengen 
bij de kinderen en de Tjeko staff. 

Tijdens hun bezoek heeft Henk aan onze staff 
een workshop gegeven. Hij heeft hen getraind 
hoe zij zelfstandig de trampolines en skelters 
kunnen monteren en onderhouden. Een zeer 
waardevolle les met als gevolg dat Tjeko de 
kwaliteit van de spelmaterialen kan blijven 
waarborgen. 

Meer info vinden over berg Toys? 
www.bergtoys.com

met 3 Development Partners
NAAR UGANDA! 
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12GOBIKING
Ondertussen heeft 12GoBiking meer dan 100 fietsen 
gedoneerd aan Tjeko Afrika!

In 2019 stapten Pieter van den Berg en Matthijs van 
der Veen, de eigenaren, samen met een groep van 14 
enthousiaste 12GoBiking medewerkers in het vliegtuig 
naar Uganda en vlogen hun fietsen achterna. Samen met 
de staff van Tjeko Uganda zorgden deze mannen ervoor 
dat een grote groep kinderen, voor het eerst, écht op een 
fiets konden leren rijden. Een fantastisch zicht! 16 stoere 
mannen die 1600 stoere kindjes in het zadel hielpen. 

Dat niet alleen – het 12GoBiking team trainde de Tjeko 
staff in het in elkaar zetten van fietsen, onderhoud aan 
de fietsen, alsook het plakken van banden. En niet te 
vergeten… Tjeko Fun met het Tjeko team, zwemmen, en 
partijtjes voetbal! 

Wil je weten hoe 12GoBiking dit doet? 
Surf dan naar www.bikes4africa.nl

De beste manier om Tjeko te ervaren is om er te zijn*! 
Als deelnemer aan een Tjeko Trip krijg je de kans om 
betrokken te zijn bij de verschillende aspecten van 
de Tjeko Methode. Je leert Afika op bijzondere manier 
kennen  en komt in contact met ‘onze’ kinderen die 
voorheen nooit echt kind hebben kunnen zijn.

Een Tjeko Trip biedt je de kans een ongelofelijke tijd 
te beleven waarin je niet alleen aan den lijve ervaart 
hoe het leven in Afrika is, maar ook ervaart wat voor 
invloed plezier en spelen heeft op kinderen.

Er zijn Trips voor bedrijven, klussers of stagiaires. 
Maar ook individuen zijn van harte welkom. 
Bel Tjeko om samen te zoeken naar de mogelijkheden.

TJEKO TRIPS 21

TJEKO 
TRIPS

*Uiteraard wanneer we voorbij de huidige reisrestricties zijn.



Then there are those who see the need and respond. I consider those people my heroes”.
• Fred Rogers

“We live in a world 
in which we need to 
share responsibility. 
It's easy to say it’s 
not my child, not 

my community, not 
my world, not my 

problem.



In 2018 gebeurt het ongelooflijke! Tjeko NL is in staat om 
een 40ft container volledig te vullen met materialen voor 
Tjeko Uganda! Waar we in 2010 alleen nog van konden 
dromen, werd nu onze werkelijkheid.

VERVOLG CONTAINER 23

  Vervolg
CONTAINERS 

Door de gulle donaties van vele partners vulden wij 
de container met gloednieuwe en goede tweedehands 
materialen. Een greep uit de inhoud:
•  Nieuwe kinderfietsen van 12GoBiking
•  Nieuwe skelters en trampolines van Berg Toys
•  Een complete opblaasbare skelterbaan door een 

sponsoring van een development partner
•  Luchtkussen, gedoneerd door diverse Monkey Towns
•  Materialen, gesponsord door goede doelen zoals het 

tankstation ‘De Baanderij’.

De reis die de container moest afleggen, was op 
z’n zachts gezegd ‘bijzonder’. Toen hij eenmaal in 
Uganda aankwam en we het hoofdstuk ‘corruptie op 
de werkvloer’ voorbij waren, was de jubelstemming 
in Uganda echter fantastisch! Slechts een paar dagen 
voordat we met een grote Nederlandse delegatie 
van Development Partners aankwamen, werden de 
nieuwe materialen met veel enthousiasme ontvangen! 
Helaas kunnen we geen geluidsfragmenten 
meesturen met dit magazine...

Baanderij Gouda

Tjeko UG, Jinja 

Donatie Monkey Town



Jaap is gek op koken (en lekker eten dus) en dat 
combineer hij met wielrennen. Zo blijft de boel een 
beetje in balans. Verder leest Jaap graag en veel, 
maakt hij mooie reizen, en geniet van het leven. Jaap 
werkt bij Bisnez, een middelgroot adviesbureau en dat 
doet hij met veel plezier. 

Waar ken jij Tjeko van?
Ik ben ooit via Paul Kaars (daar heb ik een aantal 
interimopdrachten gedaan) in contact gekomen met 
Ferdi en Tjeko. Ferdi was toen nog in dienst bij Kaars 
koffie.

Waar ben je opgegroeid en hoe was het  
om daar op te groeien?
Mijn jeugd is in twee delen op te hakken. Ik ben 
geboren met een hartafwijking en dat heeft het 
eerste deel van mijn jeugd bepaald. Tot mijn 9e kon 
ik niet zo heel veel, maar niettemin heb ik over die 
periode gelukkige herinneringen. De operatie is goed 
geslaagd dus na die tijd heb ik heel wat ingehaald 
met sporten en spelen. Wij woonden in een buurt 
met veel ongerept bouwland, dus buitenspelen was 
vanzelfsprekend. Hutten bouwen, voetballen, en 
gewoon een beetje rotzooien in de buurt. De wereld 
zag er ook veel groter uit dan nu. In onze straat 
werd fanatiek gevoetbald, bordje tik gespeeld, en 
gerolschaatst. Heel wat schaafwonden opgelopen, 
maar dat hoorde erbij. En in de kersttijd kerstbomen 
rausen: Oud-Haags gebruik. 

Wat wilde je later worden als kind?
Eerlijk gezegd ben ik nog steeds hard aan het 
nadenken over wat ik later zou willen worden, haha!

Wat zou je ouders met kinderen willen meegeven op 
het gebied van spel?
Ouders zouden zich moeten realiseren dat een deel 
van de opvoeding kan worden overgenomen doordat je 
kinderen lekker met anderen spelen. Daarmee worden 
de sociale vaardigheden van je kinderen ontwikkeld en 
wordt hun creativiteit gestimuleerd. Daarnaast word je 
er ook gewoon een gelukkiger mens door. 

Wat is je wens voor Tjeko?
Ik hoop dat Tjeko in de toekomst haar concept kan 
uitrollen over landen waar spelen niet per se een 
gegeven is voor de kinderen. Vooral de combinatie 
van het stimuleren van spel en het opzetten van 
organisaties voor de en door de lokale bevolking vind 
ik iets wat een geweldige stimulans kan geven aan de 
ontwikkeling van een land.

PARTNERS   in Nederland
JAAP PAARDEKOPER 
Jaap Paardekoper is een geboren 
en getogen Hagenees en al ruim 35 
jaar heel gelukkig met Nicole. Zij zijn 
trotse ouders van hun zoon, Bas 
(25) die zijn best doet om Nederland 
duurzamer en groener te maken.
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JUDITH KOETSVELD-KREUZEN 
Judith Koetsveld-Kreuzen is moeder 
van 6 maanden oude dochter (Noé). 
Zij  woont in Hilversum met man 
René, en kat Lizzy. Ook Judith werk 
bij Bisnez en vind het heel leuk om 
grote projecten te leiden.

Ze is helemaal in haar sas om Tjeko te helpen bij het 
groeien en bouwen van de organisatie.

Waar ken jij Tjeko van? 
Via Jaap Paardekooper die besmet was met het 
Tjeko-virus

Waar ben je opgegroeid en hoe was het  
om daar op te groeien?
Ik ben opgegroeid in Zwanenburg, een klein dorpje 
onder de rook van Schiphol en tussen Amsterdam 
en Haarlem in. Ons huis kijkt uit op weilanden en 
daartussen lag een sloot. ‘s Winters daar schaatsen 
en in de zomer soms met een bootje varen of 
kikkervisjes vangen. Ook de tuin met een lang stuk 
grasveld was een van mijn favorieten; zomers door de 
sproeier heen rennen, of een hut bouwen met stoelen 
en doeken. Ook rolschaatsen/skeeleren was een van 
mijn favoriete hobbies, ik had zelfs een skeelerclubje 
opgezet. 

Wat wilde je later worden als kind?
Dierenarts! Terwijl ik eigenlijk helemaal niets met 
dieren heb... ja hamsters vond ik heel leuk, maar was 
wel altijd bang voor honden.

Wat was als kind jouw favoriete  
spel om te spelen?
Oeh, dat waren er heel veel, we zijn een echte 
spelletjesfamilie. Van monopoly tot pim pam 
pet, levensweg, en pinball op de computer. Met 
mijn zusje speelde ik vaak schooltje of gingen 
we ons verkleden. Tijdens de Spice Girls tijd 
was ik natuurlijk altijd baby spice met twee 
staartjes en haar tot op mijn kont. 

Wat zijn je talenten/specialiteiten 
die jou uniek maken?
Mijn nieuwsgierigheid en wil om nieuwe dingen 
te snappen en leren. Ik houd van lezen, reizen, 
zolang ik maar weer iets nieuws ontdek. 

Wat is je wens voor Tjeko?
Groeien naar een organisatie met meerdere 
branches in Afrikaanse landen, met zulke 
betrokken en bevlogen medewerkers zoals we 
nu hebben 

Wat heeft ervoor gezorgd dat je 
verbonden hebt aan Tjeko?
De drive en bevlogenheid 
bij mensen en het feit dat 
je echt impact ziet bij de 
kinderen in Uganda.



“Play keeps us vital 
and alive. It gives us an 

enthusiasm for life that is 
irreplaceable. Without it, 

life just doesn’t taste good”.
• Lucia Capocchione



We stonden op het punt om 40 jonge mensen op te 
leiden om een   enorme Tjeko Fun Fair te organiseren. 
Ik stond letterlijk op het punt om het vliegtuig naar 
Uganda te nemen en mee te helpen in ons Tjeko 
Academy-programma. Mieke en Mathijs stonden op het 
punt om met hun hele gezin vier maanden in Uganda 
te gaan wonen om Tjeko vooruit te helpen. Maryke 
ging naar het noorden van Uganda, niet ver van het 
vluchtelingenkamp om de stad te verkennen en te 
kijken of er een geweldige nieuwe locatie voor Tjeko 
zou komen. Het jaar dat we in gedachten hadden was 
geweldig... maar het Coronavirus dacht er anders over.

Niets van wat zou volgen, is zichtbaar geworden.. 
Niemand had voorzien wat er uiteindelijk zou 
gebeuren. We hadden ons hart gevuld met zoveel 
verwachtingen. Er hing zoveel mogelijkheid in de 
lucht. We waren ervan overtuigd dat dit het jaar was. 
Maar de realiteit was het niet met ons eens...
De wereld viel stil. Geen reizen meer. Geen grens 
over. Geen school meer. We moesten allemaal thuis 
blijven. We zaten allemaal opgesloten. Van het ene 
land naar het andere waren er enkele variaties, 
maar simpel gezegd hadden we voor het eerst in de 
geschiedenis een universele sanitaire crisis. Alles 
stortte in... Dat is tenminste wat we dachten.

Zonder dat we naar ons Ugandese team konden gaan 
om van dichtbij te helpen, hebben we ze zien groeien 
op een afstand. Dit is wat ons team uiteindelijk deed:
•  Omdat ze niet konden samen komen om de geplande 

evenementen uit te voeren, namen ze de events 
mee naar de radio. Elke week zijn ze nu ‘on air’/ 
Uganda kan al wekenlang naar Tjeko luisteren op 
FMBusoga-radio!

•  Ze gingen op bezoek bij alle kinderen van de 
scholen waar we normaal het Tjeko Live programma 
brachten. Dit combineerden ze met hun zelf 
ontwikkelde zorg- en speelpakket. We hebben een 
geweldige video online die ik je graag zou aanraden 
om te gaan kijken als je dit nog niet hebt gedaan.  
kijk op: youtu.be/lknczV-Aofc

  

Het jaar stond gepland. We waren zo enthousiast om het jaar te 
beginnen. Ons team in Uganda had verbazingwekkende vooruitgang 
geboekt. 2020 was het jaar van geweldig vooruitgang. Een jaar 
waarin we ons team hun doelen en visie zouden zien bereiken. 
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  Tjeko's COVID-Response: Zorg- en Spelpaketten 
Ze ondersteunden de meest nood behoefende 
families in hun eigen buurt. Met donaties van vele 
van jullie (€40 per familie)  konden deze gezinnen 
dit geld gaan besteden in hun gemeenschappen. 
Geld dat rondgaat om meer te helpen dan alleen 
dat ene gezin. Ook heeft Tjeko Uganda we contact 
opgenomen met 40 van onze oud-studenten. Jonge 
mannen en vrouwen, soms zelf ouders, die zonder 
baan en zonder inkomen zaten. Tjeko wil familie zijn, 
dus ondersteunde we waar nodig met een financiële 
bijdrage.

•  In Uganda lag al het vervoer stil. Alles, inclusief 
lopen. Behalve fietsen. Mensen met een eigen fiets 
mochten wel fietsen. Tjeko had een heleboel fietsen. 
Dankzij 12Go biking! Elke dag ging ons team op de 
fiets en verkenden de noden in de buurt. Ze genoten 

hier zo van, dat ze een zakelijke mogelijkheid 
creëerden die nu nog loopt.

•  Ons team was in staat om vier organisaties te 
selecteren die al de meest behoeftigen bereikten. 
Met steun van onze donateurs hebben we € 
1000,- per organisatie bijgedragen om hun inzet te 
versterken.

Als we nu terugkijken, zien we natuurlijk hoe het 
coronavirus alles wat we graag hadden gezien, stil 
heeft gelegd. Maar daar stopt het verhaal niet. We 
zien ook de kracht die uit Uganda is gekomen. Ze 
bezitten het. Ze gingen niet bij de pakken neer zitten. 
Ze bleven vooruit gaan en lieten ons de grootsheid 
zien die in hen is. Dit heeft ons nog meer vertrouwen 
gegeven in de toekomst. Met zo'n team gaan we de 
uitdagingen van morgen aan.

Shout out!
Een shout out naar (oud Academy 
student’19) Ray Moses. Hij legt 
sinds het begin van de pandemie, 
prachtige beelden vast voor ons 
team in Uganda en Nederland. 



Uitdagingen
Maar wat doen we nu als de COVID-maatregelen van 
kracht blijven? Na een risico analyse, onder leiding van 
Judith van Bisnez, zien we de volgende uitdagingen:
•  Wanneer de kans op het virus aanwezig blijft in 

Uganda, zullen de grote programma’s zoals we 
gewend zijn, moeilijk uit te voeren zijn.

•  Wanneer basisscholen weer mogen opstarten (die zijn 
heel 2020 gesloten geweest), zien we de kans om ook 
ons Tjeko LIVE programma weer op te starten.

•  Tjeko op de radio is een goede investering geweest - 
zelfs als alles weer ‘normaal’ zou worden, blijft dit een 
goed medium voor ons om te gebruiken.

De grote vraag is natuurlijk, hoe 
gaan we door, voorbij COVID-19?

Tjeko wil in 2021 uit gaan breiden naar een totaal  
van drie gebieden. 
Onlangs spraken we met Bosco Mukiibi en Alban 
Mwase. Hun enthousiasme om dit te gaan doen is 
enorm. Als team in Tjeko Uganda is een duidelijke 
visie voor deze uitbreiding. Het is natuurlijk niet niets 
om van 1 team naar een tweede, een derde en daarna 
wellicht nog meer team te gaan. Maar, zo zei Bosco, 
dit IS het juiste moment!

Onze mensen zijn getraind. De drive is er om meer 
kinderen te gaan bereiken, de spullen zijn ook reeds 
aanwezig in Uganda. Wat wij in Nederland gaan 
regelen, zijn de financiële middelen!  
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Zelfs met deze ‘beperkingen’ kunnen we uiteindelijk 
twee nieuwe teams beginnen. De care- en play 
pakketten, met de bijbehorende bezoek programma's, 
hebben namelijk al een heel duidelijke impact in de 
samenleving laten zien. Ook in nieuwe gebieden zou 
dit een prima start zijn. Budgetair gezien, kosten 
deze programma’s (met uitzondering van de extra 
materialen) het zelfde als onze normale activiteiten.  
Met drie teams kunnen we nog meer organisaties 
gaan ondersteunen en natuurlijk nog meer kinderen 
bereiken. 

En als we straks wel weer meer kunnen - dan gaan 
we met elkaar nog meer team opleiden tot Play-
Profesionals. Gaan we bouwen aan team die zoveel 
mogelijk kinderen laten spelen. En investeren we 
in Ugandeese teams die hun eigen inkomsten gaan 
genereren, door het aanbieden van fun-tastische 
speelactiviteiten!

Wij dagen je uit
Wij dagen je uit om als bedrijf, als fonds, of als 
particulier met ons mee te bouwen. Samen kunnen 
we nieuwe teams neerzetten die straks zorgen dat 
ieder kind in Afrika kan genieten van een fun-tastische 
kindertijd. Neem contact met ons op via 010 340 1911 
of stuur een e-mail naar ask@tjeko.info

Every child should have a childhood!
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Bosco • Tjeko 
Directeur in Uganda

Phiona • Marketing

Isaac • Financiën en 
accountant

Alban • Teamleider 
Uganda

David • 
Administratie

Ibrahim • Opslag en 
Fun Services manager Brenda • Tjeko Fun 

Service medewerker

Peace • Tjeko 
Academy leider 

Jacob • Tjeko Fun 
Services medewerker

Team Uganda & TEAM NL

Ferdi

Mieke en Matthijs

Jaap

Tatiana
Mirai

Jannie

Judith
Maryke

Trudie



Tjeko fun is een onderdeel van Tjeko. Tjeko weet 
hoe belangrijk spelen is voor de ontwikkeling 
van kinderen. In Uganda zijn er nagenoeg geen 
speelmogelijkheden voor kinderen, en daar brengt 
Tjeko verandering in. Ga naar onze website voor 
meer spellen! tjeko.info/nl/kids-corner/spelletjesOmcirkel de verschillen. Kun jij ze allemaal vinden? 
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KIDS CORNERZoek de 5 verschillen



   Tjeko verjaardagskaart
leuk om op te sturen! Voor iedereen verkrijgbaar! 
Geïnteresseerd? Stuur ons een e-mail naar ask@tjeko.nl

Anacheza’s 
Birthday Party 
Wist jij dat veel kinderen in Uganda niet weten wanneer ze jarig zijn?! 
En daarom ook niet hun verjaardag vieren. Tjeko heeft voor de kids 
in Uganda een verjaardagsboek geschreven: Anacheza’s Birthday 
Party. Speciaal voor de kinderen die ook het recht hebben om hun 
geboortedag te vieren! (Let op: in het Engels!)

My Tjeko 
   Diary 
Ook zo genieten van Tjeko fun?! In 
2020 bracht Tjeko in samenwerking 
met Maëlle van den Bergh (13 jaar) 
de Tjeko Diary uit. Een dagboek 
waarin kinderen ondanks dat ze niet 
naar school kunnen, wel kunnen 
reflecteren op deze bijzondere tijd.

Ook leuk voor tieners, want het 
boekje is in het Engels! 
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 TJEKO voor thuis!
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When I grow 
up, I want to 
be a little boy.



DONATEUR
Wat voor ons niet veel lijkt, kan voor 
een kind, een gezin in Afrika een groot 
verschil maken. Helpt jij mee?!

Met uw financiële bijdrage zijn wij in 
staat daar verandering in te brengen. 
Wij bieden een plaats waar kinderen 
zorgeloos kunnen springen, dansen, 
lachen en dromen. Want voor een kind 
betekent spelen leven.

VRIJWILLIGER
Teams in Afrika kunnen aan de slag, 
omdat jij in Nederland je slag weet te 
slaan!

Vind jij het leuk om samen met anderen 
je handen uit de mouwen te steken? Dat 
kan! We zijn opzoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die zich willen inzetten. Ieder 
kind een FUN-TASTISCHE kindertijd! 

Vrijwilliger worden bij Tjeko kan al vanaf 
een paar uurtjes per maand. Samen kijken 
we wat haalbaar is! 

Voor vragen en contact, mail met 
ask@tjeko.info 
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Call to 
ACTION
Help je mee kinderen in Afrika een kans te geven om zich te 
ontwikkelen tot sociale en veerkrachtige volwassenen, die 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun samenleving?

Every child should 
  have a childhood!
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Volg jij ons al?
Geloof jij ook in de impact van spelen en wil je 
niets missen? Volg Tjeko op facebook, instagram, 
linkedin of check tjeko.nl voor alle updates!


