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Scholingsfonds van de stichting Caya Cama Ecuador

Nieuwe
wegen
voor en naar Ayllu Llakta
Als stichting die zich inzet voor de jeugd van de inheemse
bevolking van dit Ecuadoriaanse dorp ben je permanent op
zoek naar wegen die de (studie-) mogelijkheden voor die
jeugd verbeteren.
Zo hebben we in 2013 dankzij de bijdragen van donateurs en
bedrijven een internetverbinding kunnen laten realiseren
waardoor de studiemogelijkheden voor de betreffende jeugd
absoluut zijn verbeterd, maar waardoor ook de digitale weg
tussen Nederland en Ecuador is gerealiseerd.
Via Skype blijven we nog beter op de hoogte van de diverse
vorderingen en is ook regelmatig rechtstreeks overleg
mogelijk met de bestuurders in Ayllu Llakta.
Blanca (tweede van links) was in 2013 de beste leerlinge van haar jaar.
Ze poseert met de onderscheiding naast haar zusje Nelly, moeder en zus Sisa.

Resultaten
In totaal krijgen 27 kinderen en jongvolwassenen financiële
steun van de stichting Caya Cama Ecuador. Negen kinderen
uit Ayllu Llakta zitten op de basisschool. Ook negen kinderen
volgen de middelbare school, de dertienjarige Nelly is in
2013 begonnen aan haar eerste jaar. Acht jongeren volgen
een beroepsopleiding of universitaire studie en één jongere
volgt een voorbereidende opleiding om toegelaten te kunnen
worden tot een vervolgstudie.
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schooljeugd zich ingezet voor de kinderen aan de andere
kant van de wereld.
We blijven als stichtingsbestuur permanent op zoek naar
nieuwe wegen en initiatieven waarmee we de toekomst van
de jeugd in het Ecuadoriaanse dorp veilig kunnen stellen.
Ideeën daarvoor blijven van harte welkom en schroom niet
om contact met een van ons op te nemen als je denkt een
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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 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 kinderen in Ayllu Llakta.
Onze doelstelling is aan alle kinderen in het dorp Ayllu Llakta de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen. Het scholingsfonds keert
maandelijks een bedrag uit aan ieder kind dat onderwijs volgt. De
bijdrage loopt op naarmate het opleidingsniveau hoger is, omdat de

Een deel van het team dat in 2013 meedeed aan de Dam tot Damloop. Ook in 2014 is Caya Cama Ecuador van de partij.

kosten dan hoger zijn. Uitgangspunt van het scholingsfonds is dat de
ouders zelf ook een bijdrage leveren. Het bestuur in Ecuador heeft hiervoor een verdeelsleutel bedacht. Jaarlijks bespreken de twee besturen de
gang van zaken. De eindverantwoordelijkheid voor het scholingsfonds ligt
bij het Nederlandse bestuur.
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Zijn dochter Sisa, twee
jaar oud op de foto hier
boven, is nu 21 jaar en
studeert verpleegkunde
in de hoofdstad Quito.
Hier volgt ze, geflankeerd
door twee studiegenoten,
een praktijkles.
Links: Het eindfeest van Jenaplanschool De Kring in Oegstgeest leverde een mooi bedrag op.

Financiën

Midden: De leerlingen van De Kring luisteren aandachtig naar de verhalen over de kinderen in Ecuador.
Rechts: Sponsorloop van basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan. Ondanks de warmte liepen de
kinderen een mooi bedrag bij elkaar.

Inkomsten en uitgaven 2013 (in euro’s)
Inkomsten 2013

17.372

Uitgaven 2013

10.242

Herkomst inkomsten 2013
Vaste sponsors
Acties

Wervingsacties

1.135
13.764

DamtotDamloop

2.473

Herkomst uitgaven 2013
Uitbetaling studiebeurzen
Diverse kosten (bankrekening, Kamer van Koophandel, drukwerk)

9.771
471
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