Jaarverslag 2012
Scholingsfonds van de stichting Caya Cama Ecuador

Op zoek naar

nieuwe kansen
In dit jaarverslag 2012 kunt u lezen dat zowel in
Nederland als in Ecuador de betrokkenen bij de stichting
Caya Cama Ecuador op zoek zijn naar nieuwe kansen.
En dat sluit helemaal aan bij de naam van onze stichting.
‘Caya Cama’ is Quichua voor ‘tot morgen’. Quichua is de
oorspronkelijke taal van de Inca’s en wordt nog steeds
door de inheemse bevolking van Ecuador gesproken.
Ook de families in Ayllu Llakta spreken onderling
Quichua. Bij ieder afscheid zeggen ze: “caya cama!”
Wij associëren de naam Caya Cama met de toekomst:
morgen is er een nieuwe dag, met nieuwe kansen en
mogelijkheden om dromen waar te maken.
In Ecuador moeten de jongeren (en hun ouders) leren
omgaan met gewijzigde omstandigheden in het onder-

Resultaten

Eindigheid
scholingsfonds

wijsstelsel en stijgende kosten van levensonderhoud.

In juni 2012 deden drie jongeren uit Ayllu Llakta eindexamen

In Nederland proberen we op een creatieve manier

op de middelbare school. Ze zijn alle drie geslaagd met

financiën binnen te halen om de jeugd te blijven onder-

prachtige cijfers en hebben zich ingeschreven voor een

In november 2012 brachten twee bestuurs-

steunen. Onze bestuursleden (met name Karin, Marinka

universitaire studie; helaas zijn ze niet direct toegelaten. De

leden een bezoek aan Ayllu Llakta (zie ook

en Ria) komen graag langs om het verhaal van Ayllu

toelatingseisen zijn in 2012 aangescherpt en dat leidt in heel

achterpagina). Tijdens dit verblijf is een

Llakta te vertellen en daarmee de kansen voor de jeugd

Ecuador tot veel afwijzingen. Een van de drie is in september

belangrijke overeenkomst getekend met het

van het dorp te vergroten. Schroom niet om contact met

begonnen aan een voorbereidingscursus die meer kans biedt

Ecuadoriaanse bestuur van de stichting. We

ons op te nemen als u denkt een bijdrage aan het werk

op toelating, een ander heeft zich aangemeld voor een hbo-

hebben vastgelegd dat het Scholingsfonds

van de stichting te kunnen leveren.

opleiding en de derde is voorlopig aan het werk, in afwach-

eindigt op het moment dat alle kinderen

ting van een nieuwe mogelijkheid om zich aan te melden.

van de huidige generatie klaar zijn met hun

Het bestuur bedankt, mede namens de kinderen van

Zes andere jongeren en jongvolwassenen uit Ayllu Llakta

studie. Wij gaan ervan uit dat zij, dankzij hun

Ayllu Llakta, alle sponsors en sympathisanten uit 2012.

volgen een universitaire studie of hbo-opleiding, acht

opleiding, in staat zullen zijn het school-

Maar ook in 2013 en volgende jaren is de steun uit

kinderen zitten op de middelbare school, negen op de basis-

en studiegeld van hun eigen kinderen te

Nederland broodnodig. Wij dragen graag, samen met u,

school en één kind gaat naar de kleuterschool. In totaal

betalen. Het jongste kind van de huidige

een steentje bij aan het vinden van nieuwe kansen voor

krijgen 27 kinderen en jongvolwassenen financiële steun

generatie is twee jaar, dus voorlopig zal onze

de jeugd van Ayllu Llakta.

van de stichting Caya Cama Ecuador. Op de foto hierboven

steun nog nodig zijn. Op de foto het bestuur

staan de drie jongeren die eindexamen deden. Van links naar

van Ayllu Llkata: Augustin, Victoria en

rechts: Elias, Inti en Sisa.

Esteban (van links naar rechts).

Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador

Doelstelling en
werkwijze
De oorsprong van de Stichting Caya Cama Ecuador ligt
in het tragische verhaal van Humberto. Deze inheemse
vader van vijf kinderen groeide op in een lemen hut,
hoog in de bergen, en droomde over een toekomst
voor zijn kinderen. Goed onderwijs, een stenen huis in
de buurt van de stad, ontwikkeling en onafhankelijkheid. In 2004 stierf Humberto bij een ongeluk tijdens
zijn werk. Hij was toen 38 jaar. Nederlandse vrienden
van Humberto besloten zijn droom waar te maken
en steunen sinds 2005 de weduwe. Met succes: de
kinderen zitten op school en werken hard aan hun
toekomst. Ze willen een vak leren en hun eigen geld
verdienen, zodat ze hun moeder kunnen onderhouden.
Via het gezin van Humberto kwamen we in contact met

Bezoek aan Ecuador

de andere inheemse families in het dorp. We kregen
meer vragen om hulp: het is voor iedereen moeilijk om
het schoolgeld op te brengen. Zo ontstond de Stichting
Caya Cama Ecuador, met een scholingsfonds voor alle

Tijdens ons bezoek aan Ecuador, in november 2012, hebben we de boekhou-

kinderen in Ayllu Llakta.

ding van het Ecuadoriaanse bestuur gecontroleerd en goedgekeurd. Alles
is uitstekend bijgehouden. Tijdens een grootse ontvangst, compleet met

Onze doelstelling is aan alle kinderen in het dorp

gebraden cavia’s, hebben alle inwoners van Ayllu Llakta ons toegesproken.

Ayllu Llakta de mogelijkheid te bieden een

Een greep uit de prachtige woorden: “De hulp aan onze kinderen verandert

opleiding te volgen. Het scholingsfonds keert

ons leven” (Augustin, vader van vier kinderen en penningmeester van het

maandelijks een bedrag uit aan ieder kind dat

bestuur in Ecuador); “Dankzij jullie hebben we geluk en kunnen we studeren,

onderwijs volgt. De bijdrage loopt op naarmate het

voor ons zijn jullie het licht van de hoop” (welkomstwoord van de jongste

opleidingsniveau hoger is, omdat de kosten hoger

kinderen, in koor opgezegd); “Ayllu Llakta zingt voor Caya Cama Ecuador.

zijn. Uitgangspunt van het scholingsfonds is dat de

Onze vrienden helpen ons met onze studie, wij danken deze groep” (lied van

ouders zelf ook een bijdrage leveren. Het bestuur in

de jongeren en jongvolwassenen). Op de foto: bestuurslid Ria de Wit vertelt

Ecuador heeft hiervoor een verdeelsleutel bedacht.

over Nederland, aan de hand van een plaatjesboek voor kinderen.

Jaarlijks bespreken de twee besturen de gang
van zaken. De eindverantwoordelijkheid voor het

Wervingsacties

scholingsfonds ligt bij het Nederlandse bestuur.

Net als in 2011 hebben we het meeste geld binnengehaald met bijzondere

Financiën

acties. Enkele vaste sponsors vroegen op hun verjaardag een donatie voor
onze stichting, in plaats van cadeaus. Een mooi initiatief!
Actieve basisscholen

Inkomsten en uitgaven 2012 (in euro’s)
Inkomsten 2012

11.828

De Vinckhuysenschool in West-Graftdijk organiseerde vlak voor de zomer

6.651

vakantie een sponsorloop voor het Scholingsfonds. Met veel enthousiasme

Uitgaven 2012

is een prachtig bedrag opgehaald (bovenste twee foto’s). De leerlingen van

Herkomst inkomsten 2012
Vaste sponsors

1.869

Acties

6.857

DamtotDamloop

3.102

basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoost Beemster verkochten mooie
ansichtkaarten; de opbrengst was voor de kinderen in Ecuador. Een kraampje
in de hal van de school was gevuld met Ecuadoriaanse spulletjes en die
vonden gretig aftrek. Ook hiervan ging de opbrengst naar het Scholingsfonds.

Herkomst uitgaven 2012
Uitbetaling studiebeurzen

6.200

Diverse kosten (bankrekening, Kamer van
Koophandel, drukwerk)

Dam tot Damloop

451

Voor de tweede keer op rij deed Caya Cama Ecuador mee met de Dam tot
Damloop (onderste foto). Twintig lopers in kleurige shirts zorgden voor een
geweldige opbrengst. Bij de finish hadden we een mooie stand waar de
lopers werden opgevangen.

Toelichting
Gelukkig hebben we ook dit jaar meer geld opgehaald dan er is uitgegeven. Het is belangrijk dat we

Golfclub Mierlo

sparen, want hoe hoger de opleiding, hoe hoger de

Op een zonnige zomerdag organiseerde Golfclub de Gulbergen uit Mierlo een

kosten. En we hopen natuurlijk dat iedereen zo lang

sponsorwedstrijd voor onze stichting. De opkomst was groot en het volledige

mogelijk doorleert. Bovendien stijgen de opleidings-

inleggeld kwam ten goede aan de scholing van de kinderen in Ayllu Llakta.

kosten ieder jaar fors; de studiebeurzen zijn in 2012
verhoogd en ook in 2013 zal een verhoging nodig zijn.

Diverse donaties

Een andere ontwikkeling is dat de universiteit sinds

De leden van Soroptimistclub Zaanstreek hebben in 2012 een mooie donatie

dit jaar een hogere drempel kent: iedereen moet

gegeven aan het Scholingsfonds en tijdens de feestelijke opening van Bagels

een toelatingsexamen doen; het aantal benodigde

& Beans in de Amsterdamse De Clercqstraat konden de gasten geld storten

punten verschilt per opleiding. Enkele jongeren uit

in een ‘dropbox’, speciaal neergezet voor Caya Cama Ecuador. Dankzij

Ayllu Llakta hebben niet voldoende punten gehaald

sponsoring in natura hebben we in 2012 drie laptops kunnen schenken aan

voor de studie van hun keuze. Zij zijn nu op zoek

de kinderen in Ayllu Llakta, konden we Spaanse en Engelse leesboeken

naar een andere opleiding. Soms is dat in de buurt,

achterlaten in het dorpshuis en zijn de kosten van de communicatiemiddelen

maar soms ook wat verder weg – en dat brengt

zeer beperkt gebleven.

extra kosten met zich mee. Eén studente is op die
manier terechtgekomen in de hoofdstad Quito, waar

Colofon

zij een hbo-opleiding tot verpleegkundige volgt, in

Stichting Caya Cama Ecuador

de hoop daarna alsnog toegelaten te worden tot een
medicijnenstudie.
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