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Stichting Caya Cama Ecuador
In 2020 stonden we (heel even) stil bij 15 jaar Caya Cama
Ecuador, maar we constateerden direct dat we nog niet klaar
zijn met ons project. Uiteindelijk brak er in hetzelfde jaar
een wereldwijde pandemie uit! En dan hebben de gezinnen
in Ecuador het nog moeilijker dan wij in Nederland. Gelukkig
beschikken de families, dankzij de steun uit Nederland, over
een internetverbinding en laptops en kunnen scholieren en
studenten ‘op afstand’ onderwijs blijven volgen.
In Nederland moesten wij als stichtingsbestuur natuurlijk ook
improviseren bij onze acties en activiteiten om toch de financiële middelen binnen te halen. Zo kon de kledingverkoop op
Texel niet doorgaan, er was geen Duin tot Duinwandeling en er
waren geen feestjes waarbij de opbrengst voor onze stichting
zou zijn. Maar onze trouwe donateurs bleven ons ruimhartig
ondersteunen. In september creëerden we een alternatieve
sportieve actie en donateurs waren creatief met jam en mondkapjes, waarvan de opbrengst ten goede kwam van Caya Cama
Ecuador. En wij ontvingen ook nog bijdragen van kerken die ons
al langer steunen, waardoor het financiële tekort beperkt bleef
tot 125 euro.
Dank aan allen die ons op welke manier dan ook hebben ondersteund! Wij blijven de komende jaren kijken wat wij voor onze
families kunnen betekenen, want één ding staat vast: sociale
voorzieningen als in ons land zijn daar niet. De kinderen en
jongeren in het dorp Ayllu Llakta hebben onze ondersteuning
Liset (10) zit op de basisschool. Ze is dol op lezen en
schrijven.

hard nodig - om onderwijs te kunnen blijven volgen en aan hun
toekomst te bouwen.
Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador
De Woude, mei 2021
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Resultaten
In 2020 volgden twee kinderen basisonderwijs; zes kinderen
zaten op de middelbare school. Maribel heeft in 2020 de
middelbare school afgerond met een diploma. Ze heeft
zich ingeschreven voor een vervolgstudie en moet daar in
2021 examens voor doen. Chukirawa en Nelly zijn in 2020
begonnen met hun vervolgstudie, respectievelijk milieukunde en tandheelkunde. Daarnaast volgden negen
andere kinderen met steun van Caya Cama Ecuador hoger
onderwijs. Blanca en Achic zijn in 2019 begonnen met hun
afstudeerscriptie. Blanca studeert toerisme en Achic boekhoudkunde. Het werken aan hun scriptie - in combinatie
met praktijkervaring - heeft vertraging opgelopen door de
coronapandemie.

Extra steun aan de familie
Het bestuur heeft in 2020 besloten een extra donatie
te doen aan het gezin van de weduwe Juana. Door de
coronapandemie konden de zoons - Rubén en Santiago nauwelijks werken. Tot overmaat van ramp verwoestte een

Chukirawa (19) haalde in 2020 het diploma van de
middelbare school. Ze volgt nu een opleiding over
duurzaamheid.

hagelbui de aardbeienoogst; de enige bron van inkomsten
op dat moment.

Filosofie
Wij geloven in de kracht van

Onze opzet is geslaagd als de

Ecuador betaalt een bijdrage

onderwijs. Het doel van de

stichting overbodig wordt en

aan het onderwijs van de

stichting is ervoor te zorgen

de kinderen die nu op school

kinderen. De ouders betalen

dat de kinderen van het dorp

zitten later in staat zijn om

de rest zelf. In de vakanties

Ayllu Llakta, in de buurt van

voldoende geld te verdienen

werken veel kinderen op het

Riobamba, een vak leren

voor de opleiding van de

land, in een winkel of op de

waarmee zij in hun levens-

volgende generatie.

markt, om ook hun steentje bij

onderhoud kunnen voorzien.

De stichting Caya Cama
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acties
In januari 2021 ontvingen we de opbrengst

Een trouwe donateur maakte van de nood en

van de Kerst-inzamelingsactie in de Maria

deugd: zij naaide mondkapjes en verkocht ze
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In een nieuwsbrief hebben we de donateurs
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heid toesloeg en ons land in lockdown ging,
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vierden enkele donateurs hun verjaardag.

Cama Ecuador. Meerdere donateurs hebben

Daarbij zamelden zij geld in voor Caya Cama

hier gevolg aan gegeven en een extra bijdrage

Ecuador.

gestort.

Jampotjes voor Caya Cama Ecuador
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Financiën

Steuntje in de rug
Vanwege de coronapandemie en de daardoor

Uitgaven (euro)
Scholing

13.454

Familie

5.890

Bestuurskosten
Diversen
Bankkosten

we een extra donatie gedaan aan het gezin van
Juana. Doordat veel donateurs de stichting zijn
blijven steunen, hadden we in 2020 slechts een

230

klein tekort.

0
467

Totaal uitgaven

20.041

Totaal inkomsten

19.916

Tekort

ontstane financiële problemen in Ecuador, hebben

2020

-125

Inti Daniel (25) is bezig met het laatste jaar van de studie landbouwkunde. Hij werkt op het land van de universiteit, waar gewassen worden
geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

werkwijze
Caya Cama Ecuador is een kleine stichting, die sinds 2005 financiële steun geeft aan het
onderwijs van de inheemse kinderen in het dorp Ayllu Llakta. Wij zorgen ervoor dat alle
kinderen minimaal hun middelbare-schooldiploma kunnen halen. Kinderen die hoger
onderwijs willen volgen, dienen ieder half jaar een verzoek in voor financiële ondersteuning, door middel van een inschrijvingsbewijs, een motivatiebrief en bewijzen van
behaalde studieresultaten. Wij hebben rechtstreeks contact met de families, via de telefoon, mail en Skype. De stichting draait geheel op vrijwilligers.
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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

Wat betekent
Caya Cama

KvK Haarlem 37163730

‘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
spreken onderling Quichua. Bij ieder afscheid
zeggen zij: “Caya cama!” Wij associëren
Caya Cama met de toekomst: morgen is

Bestuursleden van de stichting:
Tom Krijns, voorzitter
Ria de Wit, vice-voorzitter
Marinka van Dijk, penningmeester
Karin Lenior, secretaris
Jelle Brandsma, tweede secretaris
Ambassadeur in Nederland:
Jan Groenhart
Ambassadeur in Ecuador:
Delfín Tenesaca
Dit jaarverslag is mogelijk gemaakt door

er een nieuwe dag, met nieuwe kansen en

Pieter Kuiper en Sybren Vlasblom van

mogelijkheden om dromen waar te maken.

Ria de Wit van Helder en Duidelijk in

Wij dragen daar een steentje aan bij.

Freddy (18) zit op de middelbare school. Het grootste deel van 2021
volgde hij de lessen online.

5

A10plus in Rotterdam (vormgeving) en
Utrecht (teksten)
mei 2021

