Jaarverslag 2011
Scholingsfonds van de stichting Caya Cama Ecuador

Hoopvol

voor de toekomst

Dit is het eerste jaarverslag over het Scholingsfonds
van de stichting Caya Cama Ecuador. Na de oprichting in
april 2010 is veel werk verzet. Er is een bestuur geformeerd in het dorp Ayllu Llakta, dat verantwoordelijk is
voor de uitbetaling van de studiebeurzen en de uitgaven
bijhoudt. Twee Nederlandse bestuursleden en drie
bestuursleden uit Ecuador hebben in november 2010
een convenant ondertekend waarin alle afspraken op
een rijtje staan. In 2010 zijn ook ideeën ontwikkeld voor
fondsenwerving en is promotiemateriaal gemaakt, zoals
folders, een poster en een website.
2011 was het eerste volledige jaar van onze stichting. We
hebben onze doelstelling voor dit jaar gehaald. De groep
sponsors en sympathisanten groeit, evenals de naamsbekendheid van de stichting. Dat stemt hoopvol voor de

Ontwikkelingen
in Ecuador

Manuel Tenesaca:
van slaaf naar
dankbare opa

toekomst van de kinderen in het dorp Ayllu Llakta. Wij

Het bestuur van Caya Cama is zeer tevreden

willen ze allemaal de kans geven een opleiding te volgen

over de vorderingen van de kinderen in Ayllu

en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Llakta. Acht kinderen volgen basisonderwijs,

Tijdens de dorpsvergadering met de Nederlandse

acht zitten op de middelbare school en vier

bestuursleden vroeg de oudste inwoner van Ayllu

Onze ambitie vereist een lange adem. Het jongste kind

kinderen volgen een beroepsopleiding of uni

Llakta het woord. Manuel Tenesaca (70), is de

in Ayllu Llakta is nog maar anderhalf jaar oud, en ook
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opa van een groot aantal kinderen in het dorp.
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bijvoorbeeld toerisme, haar 23-jarige zus Toa

“Ik ben erg dankbaar voor de steun die mijn
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studeert medicijnen.

kleinkinderen krijgen”, zei hij. “Zelf heb ik als
slaaf gewerkt op een haciënda. Ik mocht geen

2012 onze naamsbekendheid nog verder te vergroten.
In de zomer van 2011 zijn drie bestuursleden

Spaans spreken, geen kleren dragen en niet

Het bestuur bedankt, mede namens de kinderen van

op bezoek geweest in Ecuador, op eigen kosten.

in een huis slapen. Ik heb nooit leren lezen en

Ayllu Llakta, alle sponsors en sympathisanten. Zij
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schrijven. Het is ongelofelijk dat we nu niet alleen

vormen het fundament onder de stichting Caya Cama

ervaringen, woonden een dorpsvergadering

in vrijheid leven, maar dat de kinderen een goede

Ecuador en in 2012 is steun opnieuw broodnodig.
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school gaan. Heel veel dank aan alle mensen in
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Nederland die dit mogelijk maken.”

Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador

Korte geschiedenis

Wervingsacties

De oorsprong van de Stichting Caya Cama Ecuador ligt

Het scholingsfonds heeft een aantal vaste sponsors die

in het tragische verhaal van Humberto. Deze inheemse

regelmatig geld doneren. Het grootste deel van het geld

vader van vijf kinderen groeide op in een lemen hut,

komt binnen via giften en speciale acties. Sommige acties

hoog in de bergen, en droomde over een toekomst

zijn georganiseerd door het bestuur van de stichting.

voor zijn kinderen. Goed onderwijs, een stenen huis in

Steeds vaker komt het voor dat we verrast worden door

de buurt van de stad, ontwikkeling en onafhankelijk-

een initiatief van sympathisanten. Hieronder enkele

heid. In 2004 stierf Humberto bij een ongeluk tijdens

voorbeelden van acties in 2011.

zijn werk. Hij was toen 38 jaar. Nederlandse vrienden
van Humberto besloten zijn droom waar te maken en

Dam tot Damloop

steunen sinds 2005 de weduwe. Met succes: de kinderen

De stichting Caya Cama Ecuador was met twintig lopers

zitten op school en werken hard aan hun toekomst. Ze

aanwezig bij de Dam tot Damloop (foto boven). We deden mee

willen een vak leren en hun eigen geld verdienen, zodat

in de categorie ‘Goede doelen’ en hadden een goed bezochte

ze hun moeder kunnen onderhouden.

stand bij de finish.

Via het gezin van Humberto kwamen we in contact met
de andere inheemse families in het dorp. We kregen

Actie van schoolkinderen

meer vragen om hulp: het is voor iedereen moeilijk om

Basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster was

het schoolgeld op te brengen. Zo ontstond de Stichting

rond de Kerstdagen zeer actief voor Caya Cama Ecuador. Alle

Caya Cama Ecuador, met een apart scholingsfonds voor

kinderen verzamelden statiegeldflessen en ook de ouders

alle kinderen in Ayllu Llakta.

doneerden een fiks bedrag. Twee bestuursleden hebben in de
klassen informatie gegeven over het werk van de stichting
(foto midden). In februari 2012 is de symbolische
cheque overhandigd aan de kinderen in Ayllu Llakta
(foto onder).
Feesten en partijen
Een aantal sympathisanten van Caya Cama Ecuador kreeg bij
hun verjaardagsfeest of huwelijksjubileum een donatie in plaats
van cadeaus. Deze acties brengen niet alleen extra geld in kas,
maar vergroten ook de bekendheid van de stichting. Dat heeft al
een paar keer geleid tot het aantrekken van vaste sponsors.

Werkwijze

Het scholingsfonds keert maandelijks een bedrag uit aan ieder
kind in Ayllu Llakta dat onderwijs volgt. De bijdrage loopt op
naarmate het onderwijs hoger is, omdat ook de kosten hoger
zijn. Uitgangspunt van het scholingsfonds is dat de ouders zelf
ook een bijdrage leveren. Het bestuur in Ecuador heeft hier
voor een verdeelsleutel bedacht. Jaarlijks bespreken de twee
besturen de gang van zaken (foto linksonder). De eindverant
woordelijkheid voor het scholingsfonds ligt bij het Nederlandse
bestuur.

Communicatie

Dankzij de belangeloze inzet van Byte Internet, vormgevings
bureau A10plus en communicatiebureau Zegge & Schrijve
beschikt de stichting over professionele communicatiemiddelen
tegen zeer lage kosten. We zoeken, waar dat mogelijk is,

Colofon

sponsors voor bijzondere uitgaven. Zo is de druk van onze

Stichting Caya Cama Ecuador

brochures volledig betaald door een sympathisant.

Woude 21b, 1489 NC De Woude

Een greep uit de communicatie-activiteiten in 2011: we hebben

023 5458648

Inkomsten en uitgaven 2011 (in euro’s)

een digitale nieuwsbrief uitgebracht over het scholingsfonds,

post@cayacama.nl

Inkomsten 2011

de website is geactualiseerd, er is prachtig film- en promotie

www.cayacama.nl

materiaal gemaakt voor gebruik tijdens evenementen en

Bankrek. 57.83.65.855

presentaties en er zijn mooie shirts ontworpen voor de Dam

KvK Haarlem 37163730

Financiën
Uitgaven 2011

15.096,5.956,-

Herkomst inkomsten 2011
Vaste sponsors

5.265,-

Giften

1.500,-

Acties

8.331,-

Herkomst uitgaven 2011
Maandelijkse uitbetaling studiebeurzen

5.756,-

tot Damloop. Sinds september 2011 is Caya Cama Ecuador ook
actief op Facebook om onze naamsbekendheid te vergroten.

ANBI-verklaring

De stichting Caya Cama Ecuador is door de belastingdienst

Bestuursleden van de stichting:

per 1 januari 2011 aangemerkt tot Algemeen Nut Beogende

Tom Krijns, voorzitter

Instelling. Dit betekent dat giften en donaties aan onze stichting

Ria de Wit, vice-voorzitter

aftrekbaar zijn voor de belasting. Bij de aanvraag van de

Marinka van Dijk, penningmeester

Toelichting

ANBI-verklaring zijn we belangeloos bijgestaan door Aagora

Karin Lenior, secretaris

De inkomsten waren in 2011 hoger dan de uitgaven en

Accountants & Adviseurs uit Wormerveer.

Jelle Brandsma, tweede secretaris

Diverse kosten (bankrekening, Kamer van
Koophandel, drukwerk)

200,-

dat is belangrijk voor de toekomst. Immers: hoe hoger
het onderwijs, hoe hoger de maandelijkse bijdrage aan
de ouders. Ieder jaar stappen kinderen over naar een
ander schooltype (van basis- naar voortgezet onder-

Ambassadeur in Nederland:

Onze plannen voor 2012

We doen opnieuw mee met de Dam tot Damloop en we proberen

Jan Groenhart
Ambassadeur in Ecuador:
Delfín Tenesaca

wijs, van voorgezet onderwijs naar beroepsonderwijs

enkele basisscholen te enthousiasmeren voor een inzamelings

of universiteit), en de maandelijkse bijdragen stijgen

actie. In november gaan twee bestuursleden naar Ecuador om

Met dank aan:

navenant. Bovendien weten we uit ervaring dat de

te vergaderen over de voortgang van het scholingsfonds en de

A10plus, Rotterdam (vormgeving) en

opleidingskosten in Ecuador ieder jaar stijgen.

boekhouding van het bestuur in Ayllu Llakta te controleren.

Zegge & Schrijve, Overveen (teksten)

