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De organisatie heeft er afgelopen tien jaar een waaier aan activiteiten uitgebouwd.
Alles start met de mobiele teams. Die gaan op zoek naar de kinderen die leven op
straat en nadat een stevige vertrouwensband is opgebouwd begint het echte werk.

BENIN
GHANA

In twee centra kunnen de kinderen dag en nacht terecht: het eerste centrum
is een nachtshelter waar de kinderen kunnen overnachten en terecht kunnen voor
medische, sociale en psychologische hulp.
NIGERIA

COTONOU

Onze financiële partners

Onze operationele partners

Het eerste centrum richt zich op de oudere kinderen. Wie jonger is, kan terecht in
het tweede centrum waar de kinderen wonen en er op alle vlakken voor hen wordt
gezorgd, van onderwijs, medische zorg, eten en natuurlijk wonen.
In beide centra wordt samen met de kinderen gewerkt aan een toekomst die zich
niet langer op straat afspeelt. Dat doen we door te werken aan familiehereniging en in
te zetten op onderwijs. Met de oudsten werken we aan een carrièrepad: zo kunnen
er elk jaar vijf jongeren een opleiding volgen in een bakkerij die recent werd
opgestart door Terres Rouges. Welke carrière de kinderen ook kiezen, we helpen en
begeleiden hen bij hun keuze.
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TOGO

In Benin leven veel kinderen noodgedwongen op straat waar ze gebukt gaan
onder geweld en armoede. De meeste van deze straatkinderen leven in Cotonou, de
hoofdstad van het land. Om deze kinderen te helpen startte Dokters van de Wereld in
2017 een samenwerking met de organisatie Terres Rouges die al tien jaar werkt
rond straatkinderen in het land.

