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WOORD VOORAF 

2020 

We zullen dit jaar niet snel vergeten. De Coronapandemie zette de wereld op zijn kop. Het 

leven zoals we het kenden verstomde en is nu (april 2021) nog altijd niet gewoon. Onrust 

tekende dit jaar en voor Roses for Children betekende het dat het project gewoon stil 

kwam te liggen. Uitleg is overbodig als je eraan denkt dat Roses for Children werkt aan 

een internationaal project, dat voor de realisatie volkomen afhankelijk is van ‘ goodwill’ 

van mensen, stichtingen en bedrijven. Met gesloten grenzen en organisaties en bedrijven 

die met moeite het hoofd boven water houden, betekent dit voor Roses for Children 

nagenoeg ‘stilte’. Er valt over 2020 dus nagenoeg niets te vermelden, wat jammer is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMENE INFORMATIE 

 

Roses for Children / Stichting Roos is een kleine stichting met een drieledig bestuur. 
Sinds januari 2005 beschikt de stichting over een steungroep van vrijwilligers, die op 
afroep beschikbaar zijn.   
 
Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers: onbezoldigd. Roses for Children/Stichting Roos 
is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde krachten werkzaam. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan: zie voor beleidsplan het Meerjarenplan 2019-2022 
 

  Het bestuur wordt gevormd door: 

Secretaris: Mirjam van Oort 

Penningmeester: Sil van Oort 

Beschermheer: Herman van Veen  
Ambassadeur: Roos Blufpand 
Ambassadeur: Frederik Steenbrink 
 
Gegevens: 
Adres: Tempelstraat 14 - 6611AW Overasselt 

Website: www.rosesforchildren.nl 

Email:  
info@rosesforchildren.nl 

 
KvK: nr. 09106753 (Stichting Roos) 

 
Rek.nr: SNSbank rek.nr. NL41SNSB086.13.48.362 t.n.v. Stichting Roos, Arnhem 
 
ANBI status: de belastingdienst heeft Roses for Children/Stichting Roos aangemerkt als 
algemeen nut beogende instelling. 

 

Adres Internationaal Monument voor het Onbekende Kind 
Terrein Delhuijzen heeft geen huisnummer! Het ligt aan de Apeldoornseweg ten 
noorden van de Golfclub met nr. 450 / 6816SN Arnhem (Rosendaelse Golfclub). 
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WAAROM INTERNATIONAAL MONUMENT VOOR HET ONBEKENDE KIND ? 

 

Het Internationaal Monument voor het Onbekende Kind verwijst naar het recht van elk 
kind om kind te mogen zijn, het recht op een warme jeugd en goede toekomst 

Het is de bedoeling dat het Monument voor het Onbekende Kind een plek is, die troost 
biedt, waar mensen stil kunnen staan, bloemen kunnen leggen ter nagedachtenis aan 
kinderen die niet behoorden te sterven, die behoorden te fietsen, te lachen, te spelen. 
Een plek ter herinnering, om kinderen te kunnen eren, om stil te kunnen staan bij 
verdriet en terug te kunnen kijken op het leven van een kind. Een plekje om al die 
kinderen nooit te vergeten die door verkeersongelukken, oorlogen, honger, ziektes, pech 
of duizenden andere redenen geen lang leven hadden en hebben. 
Het monument is op de eerste plaats een plek die troost biedt. Daarnaast is het 
monument een middel om mensen – overal ter wereld – eraan te herinneren dat er 
kinderen sterven door allerlei oorzaken. Dat het er niet toe doet wie je bent of waar je 
woont omdat de dood van een kind intense pijn en verdriet brengt. Deze gevoelens zijn 
universeel. 
Met dit wereldmonument vraagt Roses for Children / Stichting Roos aandacht voor de 
noodzaak ons in te zetten voor wereldvrede en de rechten van kinderen, om gelijke 
kansen te scheppen voor alle kinderen op deze aardbol. 
Daarnaast herinnert het monument ons eraan het leven te koesteren en te vieren, 
iedere dag opnieuw. 

 
In het kader van de realisatie van het monument werken we in de betrokken landen 
samen met de overheid en een stichting die zich inzet voor kinderen. Samen zetten zij 
zich in voor de realisatie van het monument. Deze samenwerking tussen de betrokken 
stichting en de overheid kan in de toekomst vruchtbaar blijken voor deze stichting. 
Met het Internationale Monument voor het Onbekende Kind als uitgangspunt wil Roses 
for Children blijvend aandacht genereren voor de levenssituatie van kinderen 
wereldwijd en bijdragen aan vrede. De politiek bewust maken van haar beleid dat 
onnodig lijden en sterven van kinderen tot gevolg kan hebben. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DOELSTELLING ROSES FOR CHILDREN/STICHTING ROOS 
 
 

Roses for Children/Stichting Roos heeft ten doel het wereldwijd indringend aandacht 
vragen voor kinderen die hun kind-zijn niet kunnen of konden beleven. 
Zij geeft vorm aan deze doelstelling door het realiseren van een Monument voor het 
Onbekende Kind in 35 landen en door het in Nederland oprichten en in stand houden van 
een Internationaal Monument voor het Onbekende Kind, waarin mensgrote stenen uit deze 
35 landen samenkomen. 

 
 
 

MISSIE 
 

De stichting heeft de intentie om met de Monumenten voor het Onbekende Kind : 

• een bijzondere plek te bieden ter herinnering aan de vele kinderen overal, die 
sterven door ongelukken, oorlog, ziekte, pech of andere oorzaken 

• uitdrukking te geven aan lijden en sterven, rouw en troost 

• uit te nodigen tot reflectie en bezinning 

• duidelijk te maken dat we een gezamelijke verantwoordelijkheid dragen jegens 
de 'Rechten van Kinderen'; waaronder het recht op gelijkheid zonder onderscheid 
van ras, geloof en nationaliteit en het recht op begrip van begrip en liefde van 
ouders en omgeving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

HISTORIE 
 

 
Juli 1999 wordt op initiatief van Herman van Veen Stichting Roos (nu Roses for Children) 
opgericht met als doelstelling: ‘Het inrichten en in stand houden van het Monument voor 
het Onbekende Kind’. 
Op 3 juli 1999 wordt het eerste Monument voor het Onbekende Kind onthuld en krijgt 
het onbekende kind een plek voor altijd in de Wereld van Veen, Barger-Compascuum, 
Drenthe. 

 
2002 volgt een nieuw initiatief en dat betekent voor bestuur en vrijwilligers van 
Stichting Roos de uitdaging om letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te gaan door 
het verwezelijken van een groot monument, een wereldmonument: het Internationaal 
Monument voor het Onbekende Kind. 
In datzelfde jaar wordt de eerste steen – afkomstig uit Zweden – op terrein Delhuyzen 
geplaatst. 

 
2003 arriveren stenen vanuit Aruba, Frankrijk en Polen. 

 
2004 worden stenen uit Egypte, Engeland, IJsland, Peru en Tibet geplaatst. Dit eerste 
deel van het monument wordt vervolgens op 26 september 2004 onthuld door HKH 
Prinses Irene. 

 

2005 komt een steen uit Duitsland aan en worden in Nybro/Zweden, Munster/Duitsland 
en Gdansk/Polen de eerste drie monumenten in het buitenland geopend. 

 
2006 wordt vanwege het internationaal karakter van het project de naam gewijzigd in 
Roses for Children. 
Een steen uit Bosnië neemt haar plek in het wereldmonument in. 
Datzelfde jaar wordt in het Vredespark in Tuzla/Bosnië een Monument voor het 
Onbekende Kind onthuld. 

 

2007 komt er een steen uit Israel in Arnhem aan en wordt het Monument voor het 
Onbekende Kind in TelAviv/Israël feestelijk onthuld. 

 
2008 wordt de doelstelling aangepast: 
Roses for Children/Stichting Roos heeft ten doel het wereldwijd indringend aandacht 
vragen voor kinderen die hun kind-zijn niet kunnen of konden beleven. Zij geeft vorm 
aan deze doelstelling door het realiseren van een Monument voor het Onbekende Kind in 
35 landen en door het in Nederland oprichten en in stand houden van een Internationaal 
Monument voor het Onbekende Kind, waarin mensgrote stenen uit deze 35 landen 
samenkomen. 

Een steen uit Bali/Indonesië vindt haar weg naar Arnhem. 

De onthulling van het Monument voor het Onbekende Kind in Pretoria/ZuidAfrika is een 
feit. 

2009 wordt een steen uit Rwanda naar Nederland vervoerd en in het wereldmonument 
geplaatst. 

Datzelfde jaar wordt er een Monument voor het Onbekende Kind geopend in Oranjestad/ 
Aruba. Zo ook in Reykjavik/IJsland. 



Op 26 september 2009 wordt het vijfjarig bestaan van het Internationaal Monument voor 

  het Onbekende Kind gevierd. 

Bij deze gelegenheid worden er twee bij het monument geplaatste steenzetels onthuld 
door Minister Jan Pronk, Herman van Veen en Lenny Kuhr. In de toekomst zullen deze 
steenzetels bekleed worden met kleine stenen uit alle landen van de wereld, die niet in 
de grote stenencirkel van het monument zijn vertegenwoordigd. 

2010 arriveert een steen uit ZuidAfrika in Arnhem. 

2011 gevolgd door een steen uit Roemenië. 

2012 vindt de onthulling van het Monument voor het Onbekende Kind in 
Sovata/Roemenië plaats. 

2013 de nieuwe website ziet het licht. 

2014 steen uit Ierland arriveert en wordt geplaatst. 

Het tienjarig bestaan van het wereldmonument wordt gevierd op 28 september. 

Roos Blufpand wordt ambassadeur voor Roses for Children. 

2015 Het Monument voor het Onbekende Kind in Vesoul Frankrijk is gerealiseerd en 
wordt onthuld. Het kunstwerk Roos in het hart van de stenencirkel (het monument)is 
onherstelbaar beschadigd in december 2015, doordat het door vandalen in brand werd 
gestoken. 

2016 In 2016 heeft het herstel van het monument al onze aandacht. 

2018 Het Monument voor het Onbekende Kind in Lothundu (Ubud) Bali Indonesie wordt 
onthuld. 

  2019  

• wordt het Monument voor het Onbekende Kind in Ayacucho, Peru onthuld. 

• wordt het Vijftien jarig bestaan van het Monument voor het Onbekende Kind op 
terrein Delhuijzen gevierd. 

• Frederik Steenbrink wordt ambassadeur voor Roses for Children. 

• De Statuten van Roses for Children worden gewijzigd. 
 
2020 
Dit jaar gebeurt er niet veel. De oorzaak hiervan is te vinden in de coronapandemie. 

• Een groep mensen herdenkt Bosnische kinderen bij het Monument voor het  
          Onbekende Kind op terrein Delhuijzen.   
 
 

 
 



 

 
 

ACTIVITEITEN 
De herdenking van de Bosnische kinderen uitgezonderd, vinden er door corona geen 
activiteiten plaats.  

 

 
STENEN EN MONUMENTEN 

We kunnen geen groei vermelden. 

 
 

MEDIA 
Geen activiteiten en geen vorderingen op gebied van stenen en monumenten betekent 
geen berichten in de media. 

 
 



 
 

BESTAANSRECHT STICHTING 
 

Aanleiding voor de bouw van een Internationaal Monument voor het Onbekende Kind is 
de levenssituatie van veel kinderen op de wereld. 
Wereldwijde aandacht voor het kind is noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken, om  het 
onbekende kind een naam te geven, is het goed als iedereen dichtbij huis’ begint. Heel 
concreet bij kinderen met namen, ouders met gezichten. 
Kinderen hebben recht op iemand die van hen houdt, recht op steun van zorgzame 
volwassenen en recht op waardering om wie ze zijn en wie ze mogen worden. 
Waar dan ook in de wereld hebben kinderen het recht op te groeien in goede gezondheid 
en verdienen zij de kans om zich te ontplooien op alle gebied. 
Maar overal op de wereld leven miljoenen kinderen op straat of doen gevaarlijk en 
zwaar werk, werken in de prostitutie of zijn kindsoldaat. Kinderen zouden veilig en 
geborgen moeten opgroeien, naar school gaan in een gezonde omgeving, maar veel 
kinderen krijgen niets van dit alles. 
Ze wonen in oorlogsgebieden of gebieden die door natuurgeweld worden getroffen. Werken 
op het land, zijn verkoper op straat, moeten in een ruziesfeer of in extreme armoede 
leven. 

  Het stemt ons verdrietig en geeft ons energie er iets aan te doen. Er de aandacht op te   
  vestigen, door de oprichting van het Internationaal Monument in Nederland en de    
  Monumenten voor het Onbekende Kind in het buitenland en de daaraan gekoppelde  
  activiteiten die door Roses for worden Children georganiseerd, want… 

Kinderen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Verbeteringen in 
levensomstandigheden en toekomstperspectief. 
Iedereen kan een rol spelen bij het creëren van een betere wereld, een wereld met 
respect voor de rechten van het kind. 
Een wereld waarin een kind ten volle kind mag/kan zijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FINANCIELE VERANTWOORDING 2020 
 

Roses for Children heeft alleen het batig saldo als activa. De stichting heeft geen schulden, 
dus geen passiva. Er is geen contant geld in kas. 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 
 
BATEN 
 

Donaties:                                                                              1326,50 
Sponsoring filmproject Trammelant                                        2600,00 
Terugbetaling Lots Foundation ivm Trammelant                        549,00 
TOTAAL                                                                                                           4510,50 
 
LASTEN 
Bankkosten                                                                              119,80 
Easyhosting                                                                              134,01 
J.J. Ossebruggen filmdesign                                                     500,00 
Lot´s Foundation ontwerpen lesbrieven Trammelant                1089,00 
Reiskosten Roos Blufpand ivm optreden 15 jarig bestaan               32,14 
TOTAAL                                                                                                           1874,95 

 
3522,81 (batig saldo 2020) + 4510,50 (baten 2020) – 1874,95 (lasten 2020) = 6158,36 
 

Op 31 december 2020 is het batig saldo  6158,36 
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