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Stichting Caya Cama Ecuador

Kinderen krijgen
een lunch in hotel
en huiswerk
instituut Inti Sisa,
waar Tamia in
2021 werkte.

We hadden nooit kunnen vermoeden dat we voor het
tweede jaar op rij met een coronapandemie te maken
zouden krijgen. We hebben geroeid met de riemen
die we in 2021 kregen en daar zijn we – dankzij onze
onvermoeibare en trouwe donateurs – heel ver mee
gekomen. Aan het einde van het jaar noteerden we
een klein verlies en daar zijn we tevreden mee.

Een aantal inwoners van Ayllu Llakta heeft corona
gekregen; gelukkig is iedereen ook weer hersteld. In
een paar gevallen dankzij de kennis en contacten van
Toa, die huisarts is geworden dankzij de financiële
steun van onze stichting. Zij wist zuurstof te bemachtigen in de stad, waardoor ze de patiënten in het dorp
– onder wie haar eigen moeder – kon redden.

De uitgaven vielen hoger uit dan we hadden begroot,
omdat diverse kinderen studievertraging opliepen.
Het onderwijs in Ecuador was het hele jaar online en
praktijklessen waren nauwelijks mogelijk. Daardoor
misten veel leerlingen de benodigde studiepunten
om hun semester af te kunnen ronden. Ook presentaties gingen niet door, waardoor in ieder geval
twee kinderen – Blanca en Achic – uit het dorp Ayllu
Llakta hun felbegeerde diploma niet konden halen.
Inmiddels is ook in Ecuador het onderwijs weer
vrijwel normaal. Hopelijk kunnen ze dit jaar hun
diploma’s wel in ontvangst nemen.

De situatie in Ecuador is niet makkelijk. De prijzen
rijzen de pan uit en werk is heel moeilijk te vinden.
Het doet soms pijn om te zien dat de goed opgeleide
kinderen uit Ayllu Llakta niet aan een baan kunnen
komen. Toch geloven wij nog steeds dat onderwijs de
beste kans biedt om uit de armoede te komen. Is het
niet nu, dan toch zeker in de toekomst. Daarom gaan
ook wij onvermoeibaar door met ons werk in Ecuador.
Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador
De Woude, april 2022
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Resultaten

Vertraging bij studenten

In 2021 volgden twee kinderen basisonderwijs; zes kinderen zaten op
de middelbare school. Maribel is in
oktober begonnen met een voortgezette opleiding milieukunde, net

traging bij meerdere studenten en leerlingen. We
hebben besloten om hier coulant mee om te gaan en
waar nodig extra financiële ondersteuning te geven.

Van studie naar werk

als Chukirawa die een jaar eerder

De afgestudeerde jongeren in Ayllu Llakta doen hun

met deze studie begon. Nelly volgt
een opleiding tandheelkunde en ook
haar zus Sisa is met deze studie

uiterste best om betaald werk te vinden. In 2021
vond een aantal van hen een werkplek. Huisarts
Toa werkte in een medische kliniek in een naburige

begonnen. Acht andere kinderen

stad. Tamia werkte bij Inti Sisa, een hotel dat ook

volgen met steun van Caya Cama

een maatschappelijke functie heeft. Zo is er huis-

Ecuador hoger onderwijs. Blanca
(toerisme) en Achic (boekhoudkunde)
zijn in 2019 begonnen met hun afstudeerscriptie, maar ze konden door de
coronapandemie lange tijd hun studie
niet afronden. Het ziet ernaar uit dat
ze in 2022 eindelijk hun diploma in

werkbegeleiding voor kinderen en een naaiatelier.
Rubén, die een opleiding logistiek en transport
heeft voltooid, was in dienst van een gemeente.
Boekhoudkundige Achic werkte al tijdens haar
studie op zaterdagen bij een bedrijf en kon daarmee
doorgaan nadat ze haar diploma had behaald.
Santiago legde met zijn bedrijfseconomische oplei-

ontvangst kunnen nemen. Ook Inti,
die een studie landbouwkunde doet,
hoopt in 2022 zijn scriptie te kunnen
afronden.

De coronapandemie zorgde in 2021 voor studiever-

ding de basis voor een coöperatie die geld leent aan
kleine, veelal inheemse ondernemers. Samuél, die
ook een economische studie deed, werkte in 2021 in
de levensmiddelenwinkel van zijn vader.

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

te dragen aan de kosten.
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acties
2021 stond grotendeels in het teken van de

Onze bestuursleden Karin en Ria werden uitge-

coronapandemie en die had zijn weerslag op

nodigd door Eerlijk en Werelds in Heiloo, om te

onze activiteiten. De geplande kledingverkoop

komen vertellen over het werk van Caya Cama

op Texel ging niet door en ook konden we geen

Ecuador. Een aantal medewerkers van deze voor-

bijeenkomst organiseren voor onze trouwe dona-

malige Wereldwinkel liep mee met de Duin tot

teurs. Gelukkig kon de Duin tot Duin-wandeltocht

Duin-wandeltocht en daar ontstond het idee om

in 2021 wél doorgaan en we werden zelfs getrak-

alle vrijwilligers (meer dan dertig!) uit te leggen

teerd op prachtig weer. De enthousiaste wande-

wat wij doen voor de kinderen in het dorp Ayllu

laars genoten van de route door de duinen van

Llakta. Voor een enthousiast publiek lieten Karin

Bloemendaal en op het strand werden hier en

en Ria foto’s en een video zien. De meegenomen

daar de broekspijpen opgerold om door de zee te

kleden, tassen en zeefdrukken vonden ook gretig

waden. Het Duincafé, ook een trouwe donateur,

aftrek. Een geslaagde avond!

zorgde voor een hartelijke ontvangst na afloop.
In december hebben alle trouwe donateurs een
Traditiegetrouw vulde een van onze geweldige

verjaardagskalender ontvangen, met daarop

donateurs tientallen potjes met zelfgemaakte

foto’s uit de afgelopen jaren. De kalender was

jam; de royale opbrengst was voor onze stichting.

ook te koop voor andere geïnteresseerden.

Duin tot Duin-wandeltocht
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Financiën
Uitgaven (euro)

2021

Scholing

13.515

Familie

3.780

Veel donateurs zijn
de stichting ook in

Bestuurskosten

300

Diversen

457

jaar blijven steunen.

Bankkosten

480

Ondanks hogere

dit tweede corona-

Totaal uitgaven

18.532

uitgaven konden we

Totaal inkomsten

18.164

daardoor ons tekort

Tekort

beperken.

-368

werkwijze
Caya Cama Ecuador is een kleine stichting,

jaar een verzoek in voor financiële ondersteu-

die sinds 2005 financiële steun geeft aan het

ning, door middel van een inschrijvingsbewijs,

onderwijs van de inheemse kinderen in het

een motivatiebrief en bewijzen van behaalde

dorp Ayllu Llakta. Wij zorgen ervoor dat alle

studieresultaten. Wij hebben rechtstreeks

kinderen minimaal hun middelbare-school-

contact met de families, via de telefoon,

diploma kunnen halen. Kinderen die hoger

mail en Skype. De stichting draait geheel op

onderwijs willen volgen, dienen ieder half

vrijwilligers.

Nelly en Juana
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Colofon
Stichting Caya Cama Ecuador
Woude 21b, 1489 NC De Woude
06 24744241
post@cayacama.nl

Wat betekent
Caya Cama

www.cayacama.nl
Bank NL98 ABNA 0578 3658 55
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

Bestuursleden van de stichting:

gesproken. Ook de families in Ayllu Llakta

Ria de Wit, vice-voorzitter

spreken onderling Quichua. Bij ieder afscheid

Karin Lenior, secretaris

zeggen zij: “Caya cama!” Wij associëren
Caya Cama met de toekomst: morgen is er een
nieuwe dag, met nieuwe kansen en mogelijkheden om dromen waar te maken. Wij dragen

Tom Krijns, voorzitter
Marinka van Dijk, penningmeester
Jelle Brandsma, tweede secretaris
Ambassadeur in Nederland:
Jan Groenhart
Ambassadeur in Ecuador:
Delfín Tenesaca
Dit jaarverslag is mogelijk gemaakt door
Pieter Kuiper en Sybren Vlasblom van
A10plus in Rotterdam (vormgeving) en

daar een steentje aan bij.

Ria de Wit van Helder en Duidelijk in
Utrecht (teksten)
april 2022

Chukirawa volgt een studie milieukunde.
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