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Stichting Caya Cama Ecuador

Hard gewerkt
Kinderen een stap verder helpen naar een
zelfstandige en succesvolle toekomst. Daar
is het de stichting Caya Cama Ecuador om
te doen en in 2016 hebben wij dat resultaat
weer iets dichterbij gebracht. De inheemse
kinderen in het dorp Ayllu Llakta gaan allemaal naar school en een aantal heeft een
voortgezette opleiding zelfs bijna afgerond.
Daar kunnen wij samen met onze donateurs trots op zijn. Maar er zijn ook nog veel
jongere kinderen die steun nodig hebben.
Door het bestuur en andere vrijwilligers van
de stichting is hard gewerkt om de benodigde
financiën bij elkaar te halen en dat blijft een
opgave; de kosten voor onderwijs in Ecuador
stijgen voortdurend.
Ik dank alle vrijwilligers en donateurs voor
hun bijdrage. Wij blijven ook in 2017 op zoek
naar meer vaste donateurs en nieuwe initiatieven om de kinderen van Ayllu Llakta op weg
te helpen.
Tom Krijns,
voorzitter stichting Caya Cama Ecuador
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Resultaten
In 2016 konden vijf kinderen basisonderwijs
volgen, tien kinderen gingen naar een middel-

De 24-jarige Sisa studeert
verpleegkunde. Ze kwam in actie

bare school en elf jongeren volgden een

na de aardbeving die Ecuador trof

beroepsopleiding of studie aan de universiteit.

in april 2016

De ouders van de kinderen in Ayllu Llakta
betalen zelf een deel van de schoolkosten en

De 19-jarige Luzmila haalde in
2016 haar middelbare schooldi-

de stichting Caya Cama Ecuador betaalt een

ploma. Haar trotse ouders staan

bijdrage.Wij helpen graag, maar koesteren de

naast haar.

eigen verantwoordelijkheid.
De 19-jarige Luzmila haalde het diploma van
de middelbare school. Santiago (29), zijn broer
Ruben (26) en hun nicht Tamia (26) zitten in
de laatste fase van hun opleiding. Zij studeren
bedrijfseconomie, toerisme en infrastructuur.
Toa is basisarts en specialiseert zich tot huisarts. In haar schaarse vrije tijd houdt zij al
spreekuur voor de arme indigina-bevolking in
het dorp. Andere kinderen in het dorp zetten
de eerste stap: de 5-jarige Sarita en de 6-jarige

Filosofie

Liset zaten in 2016 voor het eerst in de klas.

Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het
doel van de stichting is ervoor te zorgen
dat de kinderen van Ayllu Llakta een vak
leren waarmee zij in hun levensonderhoud
kunnen voorzien. Onze opzet is geslaagd
als de stichting overbodig wordt en de
kinderen die nu op school zitten later in
staat zijn om voldoende geld te verdienen
voor de opleiding van de volgende
generatie.
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acties
De vaste donateurs van Caya
Cama Ecuador vormen onze basis.
Daarmee konden wij ook in 2016
een deel van de kosten voor het
onderwijs financieren. En met hen
organiseerden wij in het voorjaar
van 2016 een informatiemiddag in
Haarlem. Daarnaast deden wij mee
aan het Dam tot Dam-weekeinde

Ieder jaar weer doet een enthou-

in september. Ruim twintig hard-

daar over de droom van Humberto,

lopers haalden geld op voor ons

de overleden vader van een van

goede doel. Wij deden mee aan

de families van Ayllu Llakta. Over

de Dam tot Dam-wandeling met

hoe hij verlangde naar goed onder-

dertien personen.

wijs voor zijn kinderen en hoe wij

siaste groep lopers mee aan de
Dam tot Damloop, om geld op te
halen voor Caya Cama Ecuador.

zijn droom verder dragen. De Mot
De Maria Magdalenaparochie in

haalde geld op voor het finale zetje

Wormer en de Kogerkerk in Koog

dat Santiago, zoon van Humberto,

aan de Zaan leverden een gene-

nodig heeft om zijn studie af te

reuze bijdrage.

ronden.

Een prachtige aanvulling op onze

Een speciaal project werd de

inkomsten vormt het ophalen van

aanleg van wc’s bij alle veertien

geld voor Caya Cama Ecuador (in

families in het dorp. Verbetering

plaats van cadeaus) bij verjaar-

van de hygiëne was dringend nodig.

dagen en andere feestjes. Een

Het project werd los van de scho-

bijzondere bijdrage leverde De Mot,

lingsplannen gefinancierd door

een verhalenproject in Haarlem.

de Stichting Ontwikkelingshulp

Ons bestuurslid Ria de Wit sprak

Assendelft (Stonas).
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Een aantal donateurs zamelde
geld in voor Caya Cama Ecuador
tijdens hun feesten en partijen.
Een van hen maakte deze prachtige doos.

Financiën

Meer inkomsten,
maar veel hogere kosten

Uitgaven (euro)

Wij hebben te maken met stijgende kosten.

2016

Scholing

20.286

Familie

7.822

Dorpshuis

1.192

Diversen

1.400

Bestuurskosten

1.147

Daarbij spelen drie factoren een rol: stijging
van de kosten in Ecuador, een toenemend
aantal kinderen dat doorstroomt naar het
hoger onderwijs (waarvan de kosten hoger
zijn dan van het basis- en middelbaar onderwijs) en een dure dollar. We bereiken een keer

Sanitaire voorzieningen

13.500

het hoogtepunt van onze uitgaven, want op

Totaal uitgaven

45.347

het moment dat een kind afstudeert, stopt de

Totaal inkomsten

47.288

financiële bijdrage van Caya Cama Ecuador.

1.941

Maar er is een lange weg te gaan. Er zitten

Toegevoegd aan reserve

nog vijf kinderen op de basisschool en ook
deze leerlingen hopen wij af te leveren met

werkwijze

goed onderwijs zodat zij een goed bestaan

Caya Cama Ecuador is een kleine stich-

kunnen helpen.

kunnen opbouwen en ook anderen verder

ting met een bestuur in Nederland en
een bestuur in Ecuador. Wij hebben

De inkomsten en uitgaven vielen in 2016

rechtstreeks contact met elkaar, via de

hoger uit dan in 2015 door het speciale project

telefoon, mail en skype. De stichting

ter waarde van 13.500 euro voor de bouw van

draait geheel op vrijwilligers.

wc’s en verbetering van de hygiëne, gefinancierd door de Stichting Ontwikkelingshulp
Assendelft (Stonas).
De inkomsten zijn vooral te danken aan
trouwe sponsors, inzameling bij de Dam tot
Damloop en de Dam tot Damwandeltocht,
de Mot in Haarlem, kerken in Wassenaar,
Koog aan de Zaan en Wormer en aan sympathisanten die op hun verjaardagsfeest in
plaats van cadeaus een bijdrage voor Caya
Cama Ecuador vroegen.
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Colofon
Stichting Caya Cama Ecuador
Woude 21b, 1489 NC De Woude
06 24744241
post@cayacama.nl
www.cayacama.nl
Bank NL98 ABNA 0578 3658 55
KvK Haarlem 37163730

Wat betekent
Caya Cama
‘Caya Cama’ is Quichua voor ‘tot morgen’.
Quichua is de taal van de Inca’s en die wordt
nog steeds door de inheemse bevolking
gesproken. Ook de families in Ayllu Llakta

Bestuursleden van de stichting:
Tom Krijns, voorzitter
Ria de Wit, vice-voorzitter
Marinka van Dijk, penningmeester
Karin Lenior, secretaris
Baud Schoenmaeckers, algemeen
bestuurslid
Jelle Brandsma, tweede secretaris

spreken onderling Quichua. Bij ieder afscheid

Ambassadeurs in Nederland:

zeggen zij: “Caya cama!” Wij associëren Caya

Ambassadeur in Ecuador:

Cama met de toekomst: morgen is er een

Jan Groenhart en Mieneke Sonnevelt
Delfín Tenesaca
Dit jaarverslag is mogelijk gemaakt door

nieuwe dag, met nieuwe kansen en mogelijk-

Pieter Kuiper en Sybren Vlasblom van

heden om dromen waar te maken. Wij dragen

Ria de Wit van Zegge & Schrijve in

daar een steentje aan bij.

A10plus in Rotterdam (vormgeving) en
Overveen (teksten)
juli 2017

5

