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Met voorliggend jaarverslag 2007 sluit de 
Stichting El Fuego een belangwekkend jaar af. 
Het was een jaar waarin door alle vrijwilligers 
keihard is gewerkt. Met vereende krachten 
werden 330 kinderen in acht kindertehuizen 
voorzien van een goede, gezonde leefomge-
ving waarin zij zich optimaal kunnen ontwik-
kelen. Dit was het omvangrijkste project dat tot 
nu toe door El Fuego is aangepakt.

Het was ook een jaar waarin ik gelukkig kon 
constateren dat de verbeteringen die we in eer-
dere projecten aanbrachten, blijvend zijn. Het 
kindertehuis in Cusco dat in 2006 onder han-
den is genomen, biedt bijvoorbeeld nog steeds 
een prettige leefomgeving voor de kinderen. 
Daarnaast ontvangen ze nog steeds bijles en 
begeleiding van de docente die door El Fuego 
is aangesteld. De rapporten van de kinderen 
verbeteren zienderogen!
 
Niet alleen in Peru is hard aan de weg getim-
merd. Ook de vrijwilligers in Nederland verzet-
ten bergen werk en brachten nieuwe ideeën in. 
De organisatie raakte steeds beter ingericht op 
het werven van fondsen en het concretiseren 
en uitvoeren van mooie plannen. Dat werkt 
voor iedereen prettig en leidt uiteindelijk tot de 
beste resultaten. 

Omdat transparantie een kernwaarde van El 
Fuego is, maken we serieus werk van het jaar-
verslag. In dit document leest u precies wat er 
in het afgelopen jaar is gebeurd en wat we met 
ieders bijdrage hebben gedaan.

Woord van de 
initiatiefnemer

El Fuego hecht veel belang aan minimale over-
headkosten. Vol trots kan ik u vertellen dat in 
het afgelopen jaar van iedere binnengekomen 
euro maar liefst 81 cent ten goede is gekomen 
aan de kinderen in Peru! 

Als initiatiefnemer van deze stichting en als 
projectcoördinator op de locaties zelf, zie ik van 
dichtbij het resultaat dat wordt bereikt. 
De dankbaarheid van de kinderen is voor mij de 
grootste beloning van dit werk. Ik ben blij dat 
ik voor hen de wereld een beetje mooier kan 
maken, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen! 
Hierbij wil ik alle donateurs, sponsoren, vrij-
willigers, hulptroepen en andere mensen die 
El Fuego hebben ondersteund graag nog eens 
extra in het zonnetje zetten. Jullie geven mijn 
droom handen en voeten en dromen soms een 
stukje met me mee! Dank daarvoor! 

In 2008 bouwt El Fuego een eethuis (come-
dor) voor moeders en kinderen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we dit met elkaar weer tot 
een succes zullen maken. Op naar een vurig 
2008!

Judith Wiegant
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1.1 Introductie

El Fuego betekent ‘het vuur’.  Dit vuur staat 
voor de passie en gedrevenheid waarmee en-
thousiaste en ervaren vrijwilligers zich inzetten 
voor de zorg aan straat- en weeskinderen. De 
stichting richt zich op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van kansarme kinderen in 
Zuid-Amerika, op een directe en persoonlijke 
manier. 

Stichting El Fuego is in 2005 opgericht. Het 
initiatief voor de oprichting van El Fuego is 
genomen door Judith Wiegant. Zij koesterde 
jarenlang een droom om zich in te zetten voor 
straat- en weeskinderen in niet-westerse lan-
den. In 2005 heeft ze haar baan opgezegd om 
het avontuur aan te gaan, gesteund door een 
aantal deskundigen die in het bestuur van de 
door haar opgerichte stichting zitting namen.

Inmiddels is El Fuego uitgegroeid tot een goed 
lopende organisatie die zowel in Nederland 
als in Peru kan bouwen op betrokken mede-
werkers. Het stichtingbestuur wordt bijgestaan 
door een redactieteam, een webmaster, een 
vormgever, een vertaler en een groep overige 
vrijwilligers. In Peru functioneren projectcoör-
dinatoren die beschikken over een vast netwerk 
van professionele vaklieden, van docenten tot 
loodgieters. 

In dit jaarverslag treft u een beschrijving aan 
van de activiteiten die Stichting El Fuego in 
het jaar 2007 uitvoerde. 2007 stond vooral in 
het teken van de grondige renovatie van acht 
kindertehuizen in Peru. U kunt lezen over het 
succesvolle verloop van dit grote project en 
over de wijze waarop financiële steun hiervoor 
werd verkregen. 

Stichting El Fuego

De hoofdstukken Organisatie, Vooruitblik 
2008 en Communicatie en Public Relations 
maken het jaarverslag compleet. 

1.2 Missie en doelstellingen 

El Fuego heeft als missie:

Het investeren in primaire levensbehoeften en 
in het toekomstperspectief van kansarme straat- 
en weeskinderen in ontwikkelingslanden door 
het aanbieden van lokale professionele zorg op 
maat. 

Deze missie stoelt op twee pijlers: 

Het creëren van een gezonde en veilige leefom-
geving enerzijds en het bieden van goed onder-
wijs anderzijds.

El Fuego creëert een gezonde en veilige leef-
omgeving door een stabiele thuissituatie te bie-
den, waarbij structuur, hygiëne, verantwoorde 
voeding, sport en spel een prominente plaats 
innemen. Het succesvol volgen of afronden van 
een opleiding wordt gestimuleerd en waar no-
dig gefaciliteerd door bijvoorbeeld financiering 
van lesmaterialen of van aanvullend onderwijs 
op maat.

1.

(pr- en communicatieadviseur, 
in het dagelijks leven penningmeester, 
adviseur van diverse verenigingen 
en stadsgids in Nijmegen)

In het bezit van meer vrije tijd leek het me 
leuk om mee te doen met deze enthousiaste 
club (gedeeltelijk familieclub)

Ton Plass
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El Fuego stemt haar projecten sterk af op de 
specifieke behoeften van kinderen in tehuizen, 
scholen of gemeenschappen. Dit betekent dat 
er intensief contact is met de (leiding van de) 
doelgroepen waarmee zij samenwerkt. Daar-
door is het mogelijk om nauwkeurig de vinger 
aan de pols te houden bij de besteding van gel-
den en daarover verantwoording af te leggen. 

De doelstellingen van El Fuego zijn:

Het verwerven van financiële steun voor lo-
pende en nieuwe projecten die gericht zijn op 
het verbeteren van de leefomstandigheden en 
toekomstmogelijkheden van straat- en wees-
kinderen.

Het bieden van financiële ondersteuning aan 
lokale projecten, waardoor er wordt voorzien 
in de primaire levensbehoeften en educatie van 
straat- en weeskinderen.

Het realiseren van educatie in de breedste zin 
van het woord, waarmee de kans op een goed 
toekomstperspectief voor de lokale bevolking 
kan worden verbeterd.

Het uitzenden van bestuursleden dan wel vrij-
willigers van de stichting, die ter plaatse projec-
ten kunnen begeleiden of voor een bepaalde 
tijd werken aan een project dat geselecteerd is 
door de stichting.

Het bevorderen van al hetgeen met het voor-
gaande verband houdt.

De stichting werkt transparant, doelmatig en 
zonder winstoogmerk.

1.3 Selectiecriteria projecten

Het bestuur selecteert zorgvuldig welke pro-
jecten in aanmerking komen voor financiële 
ondersteuning. De volgende punten zijn hierbij 
van belang:

Het project is gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden en het toekomstperspec-
tief van kansarme kinderen.

Het project moet uiteindelijk op succesvolle 
wijze zelfstandig gerund kunnen worden door 
lokale medewerkers/lokale bevolking.

Er moet een bepaalde mate van samenwerking 
met bestaande (lokale) instanties of initiatieven 
zijn.

De effecten van het project moeten concreet en 
meetbaar zijn.

Het effect van de investeringen in de projecten 
zal El Fuego ter plaatse monitoren. Hierover 
wordt regelmatig verslag uitgebracht aan de 
donateurs van de stichting. 

1.4 Lage overheadkosten

El Fuego kan maximaal investeren in haar pro-
jecten door de overheadkosten laag te houden. 
De medewerkers van El Fuego werken dan ook 
op vrijwillige basis en ontvangen slechts een 
vergoeding voor gemaakte kosten. 

De projectcoördinator ter plaatse ontvangt een 
basisvergoeding voor het levensonderhoud op 
lokaal niveau. Tenslotte besteedt El Fuego zo 
min mogelijk geld aan promotiemateriaal of

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PR-activiteiten. In de meeste gevallen wordt 
gebruik gemaakt van digitale communicatie en 
van gratis publiciteit.

1.5 Duurzaamheid

Stichting El Fuego is gericht op het verbeteren 
van het toekomstperspectief van kinderen. 
De stichting beoogt hiermee een langdurig en 
duurzaam effect te bereiken. Dat doet ze door 
basale infrastructurele voorzieningen voor deze 
kinderen te creëren, zoals goed sanitair, slaap-
voorzieningen en onderwijsfaciliteiten. Ook uit 
de keuze voor nauwe samenwerking met lokale 
partners en intensieve monitoring op afstand 
blijkt dat El Fuego duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft staan. 

El Fuego streeft ernaar om de projecten zo 
snel mogelijk zelfstandig te laten draaien. Dat 
betekent voor El Fuego dat vanaf de start van 
een project niet alleen lokale ondernemers 
en kleine zelfstandigen betrokken zijn bij de 
uitvoering van de activiteiten, maar ook bewo-
ners en kinderen, mits dat natuurlijk mogelijk 
en verantwoord is. Deze manier van werken 
heeft drie voordelen. Om te beginnen wordt 
er rechtstreeks in de lokale economie geïnves-
teerd. Daarnaast bewerkstelligt deze werkwijze 
een optimale overdracht. Ten slotte wordt op 
pedagogische wijze kennis overgedragen door 
middel van school- en speelmateriaal, het ver-
zorgen van dieren etc.

Nadat een project overgedragen is, blijft El 
Fuego de ontwikkeling volgen. Als de project-
coördinatoren weer in Peru zijn voor nieuwe 
activiteiten, brengen zij ook een bezoek aan 
een vorig project om de stand van zaken te 

controleren en zonodig bij te stellen.

Dankzij de hedendaagse communicatiemid-
delen is El Fuego in staat om ook op afstand te 
monitoren. Dat doet de stichting bijvoorbeeld 
bij het meerjarig onderwijsproject in Cusco. 
De lerares, die ook de huiswerkbegeleiding en 
bijlessen verzorgt, rapporteert via het internet 
aan de projectcoördinator over de onderwijs-
kundige ontwikkeling van de kinderen. 

Die rapportage dient door de directrice van het 
kindertehuis getoetst en ondertekend te zijn. 
Daarnaast worden de schoolrapporten inge-
scand en ter nadere beoordeling via de mail 
naar de projectcoördinator verzonden. 

Vanzelfsprekend wordt het aspect duurzaam-
heid ook bij materiaalkeuze en bouwkundige 
voorzieningen zoveel mogelijk meegewogen. 
Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zon-
nepanelen en duurzaam staal voor de fabricage 
van de bedden.
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Stichting El Fuego is een Nederlandse stich-
ting en heeft haar werkterrein voornamelijk 
in ontwikkelingslanden in Zuid-Amerika. De 
stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft geen 
vaste locatie. Vrijwilligers werken op basis van 
onkostenvergoeding. 

De organisatie is als volgt opgezet:

 2.1  Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

De heer G.J.A. Wiegant (Geert, 1946) 
voorzitter
Mevrouw mr. A.H. Schram (Heleen, 1976) 
secretaris
Mevrouw drs. M. Vogelzang (Mirjam, 1978)
penningmeester (tot 1 januari 2008)
De heer drs. J. Matthijssen RBA (Jan, 1973)
bestuurslid vanaf 1 december 2007
(penningmeester per 1 januari 2008)

2.2  Projectcoördinatoren

De initiatiefneemster Judith Wiegant is samen 
met Sabien Scheeren en Karen Adema actief als 
projectcoördinator. Samen met lokale vrijwilli-
gers en vrijwilligers uit Nederland coördineren 
zij de projecten in Peru. Bovendien dragen zij 
nieuwe projecten aan.

Mevrouw J.E. Wiegant (Judith, 1977)
Mevrouw S.M. Scheeren (Sabien, 1971)
Mevrouw K.W. Adema PhD (Karen, 1973)

2.3  Redactieteam

Alle externe communicatie van El Fuego wordt 
door een redactieteam zorgvuldig gescreend 
en gecontroleerd op stijl en inhoud. Het team is 
verantwoordelijk voor de teksten op de web-
site, de nieuwsbrieven, de donateursbrieven, 
de kerstkaart en het jaarverslag.  Het redactie-
team functioneert als een zelfstandig onderdeel 
en heeft regelmatig overleg met het bestuur 
van de stichting en het team van de website en 
vormgeving. 
Het vertalen van de externe communicatie in 
het Engels vertrouwt El Fuego toe aan Karen 
Adema. 

Mevrouw drs. S. Plass (Saskia, 1973)
Mevrouw M.A.M. Poort (Milly, 1947)

Vertaling Engels
Mevrouw K.W. Adema PhD (Karen, 1973) 

2.4 Team website/vormgeving

Naast de redactie is er een team voor webbe-
heer en vormgeving samengesteld. 
Stefan Vogelzang is de vormgever van al het 
gedrukte communicatiemateriaal. Hij levert 
ideeën en ontwerpen aan en is betrokken bij 
het gehele proces van tekst tot drukwerk. 
Job Wiegant beheert de website van El Fuego. 
Eckhart Post verzorgt de vormgeving en de 
logistiek van de elektronische nieuwsbrief die 
drie tot vier keer per jaar aan ruim 600 abon-
nees wordt verzonden.

De heer drs. J.I. Wiegant (Job, 1973)
De heer S. Vogelzang (Stefan, 1983)
De heer E. A. Post (Eckhart, 1975)

Organisatie2.
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2.5 Overige vrijwilligers

El Fuego besteedt in dit jaarverslag ook aan-
dacht aan de specifieke inbreng van een aantal 
vrijwilligers. Hoewel zij geen onderdeel van 
de organisatie zijn, bouwden deze mensen 
een bijzondere relatie op met de stichting. Ze 
brachten substantiële bedragen in waar El Fu-
ego goede dingen mee kon doen. Ze vergroot-
ten op creatieve wijze de naamsbekendheid van 
de stichting in Nederland. Zie hoofdstuk 5.2 
voor de diverse acties. 

Mevrouw H.C. Silvius (Eva)
Mevrouw C. Dijkgraaf (Lotte)
Mevrouw L. Schuur (Louise)
Mevrouw M. Weber (Marianne)
De heer E. Weber (Edwin)
Mevrouw mr. F. Geelhoed (Fiore)
De heer A.P. Plass (Ton)

(initiatiefneemster, in het dagelijks 
leven Key Account Manager)

Het mooiste van mijn werk in Peru is het zien van die 
heerlijke stralende gezichtjes van de kinderen als 
ik ze een knuffel geef, ze voorlees en daarna in bed 
stop. Het zijn de kleine spontane momenten waar ik 
mijn zorg en liefde zonder poespas aan deze kinde-
ren kan geven.

Ik ben elke dag met El Fuego bezig. Het is een deel 
van mijzelf geworden.

Judith Wiegant

(voorzitter El Fuego, in het dagelijks leven 
recent gepensioneerde adviseur financiële 
en administratieve organisatie Gemeente 
Groningen, thans duizendpoot)

Geert Wiegant

Bij de start is bewust ingezet om jonge mensen er-
varing te laten opdoen in bestuurlijk, vrijwilligers- 
en veldwerk. Het is een goede zaak oude en nieuwe 
kennis uit te wisselen, met elkaar te delen en elkaar 
daar in te coachen.
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3.1  Circa-project

In 2007 is El Fuego vooral gericht geweest op 
de uitvoering van het Circa-project. Doel van 
dit project was de renovatie van acht kinderte-
huizen van de gelijknamige organisatie in Are-
quipa, in het zuiden van Peru. In deze tehuizen 
wonen in totaal 330 kinderen in de leeftijd van 
1½ tot 18 jaar. 

Aangezien Circa een particuliere stichting is en 
geen steun van de Peruaanse overheid ont-
vangt, heeft zij onvoldoende financiële mid-
delen om te voorzien in duurzame gebruiks-
middelen en onderhoud van de huizen. Dit 
was voor El Fuego reden genoeg om zich in te 
zetten voor dit project. 

Eind 2006/begin 2007 hebben de project-
coördinatoren daartoe een door het bestuur 
vastgestelde richtinggevende raming opgesteld. 
Op grond daarvan werden fondsen geworven. 
Later bleek dat de raming op enkele punten 
bijgesteld moest worden. Zo waren er minder 
kinderen dan oorspronkelijk opgegeven, omdat 
een klein aantal tussentijds vertrokken was van-
wege hun leeftijd (ouder dan 18 jaar), studie 
of vertrek naar het ouderlijk huis. Ook bleek 
bij nadere inspectie dat bijna alle huizen hard 
aan een verfbeurt toe waren, de elektra in een 
aantal huizen erg slecht was, sommige huizen 
geen goede keuken hadden en er in één huis 
een warmwatervoorziening ontbrak. 

Wèl voorzien was dat veel bedden en matras-
sen vervangen moesten worden en dat er 
nauwelijks speelgoed voorhanden was. 

Projecten

Projectcoördinatoren Judith Wiegant, Sabien 
Scheeren en Karen Adema zijn in 2007 in totaal 
acht maanden in Arequipa geweest om het 
project te coördineren. Het succesvolle verloop 
van het project is mede te danken aan een aan-
tal vaste Peruaanse werknemers en de hulp van 
bewoners en medewerkers van Stichting Circa. 

In dit hoofdstuk vindt u - na een korte inleiding 
- per tehuis een beschrijving van de verrichte 
werkzaamheden en van de bijzonderheden die 
de medewerkers op hun pad tegenkwamen. 

De opbouw van het project
 
In mei 2007 zijn Judith Wiegant en Ann Ru-
therford (vrijwilliger) in Arequipa gearriveerd. 
Aan de hand van een checklist zijn zij, in nauw 
overleg met de directie van de instelling, per 
tehuis nagegaan wat de discrepantie was tussen 
de actuele en de gewenste situatie. Daarbij zijn 
de volgende aspecten in ogenschouw geno-
men:

De beschikbaarheid van goede stapelbedden, 
matrassen, beddengoed, beschermhoezen en 
dekens.

De status van de keuken, het keukengerei en de 
aanwezigheid van apparatuur 
(koelkast, fornuis).

De kwaliteit van het schilderwerk aan buiten- 
en binnenkant van de gebouwen.

De aanwezigheid van een hygiënische badka-
mer, voldoende douches en toiletten. In samen-
hang daarmee werd ook de warmwatervoor-
ziening bekeken.

3.

•

•

•

•
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De veiligheid en functionaliteit van elektra en 
verlichting.

De kwaliteit van bergruimtes, stoelen, tafels.

De beschikbaarheid van knuffels, speelgoed, 
ontwikkelingsmateriaal en handdoeken voor 
alle kinderen.

Daarbij keken de projectcoördinatoren zorg-
vuldig naar de specifieke behoeften van de 
bewoners en medewerkers van de locatie zelf. 
Tenslotte zijn de algemene Peruaanse normen 
over hygiëne en veiligheid meegewogen. Op 
basis van deze analyse zijn per tehuis een plan 
van aanpak en de volgorde van de renovatie van 
de tehuizen vastgesteld. 

Na goedkeuring van het plan zijn vaste mede-
werkers aangetrokken, benodigde materialen 
aangeschaft en contracten met leveranciers 
afgesloten. Gedurende de looptijd van het 
project werden steeds een of twee tehuizen 
tegelijkertijd aangepakt en afgerond. 

Matrassen en beddengoed

Een bijzondere vermelding verdient hier de 
levering van de matrassen. Alle kinderen van 
Circa hadden een nieuw matras nodig. Dat 
betekende een kolossale order van 330 matras-
sen. Na een bezoek aan verschillende matras-
senfabrieken en zorgvuldige onderhandelingen 
met behulp van een Peruaanse jurist is de keuze 
gevallen op Avalon, een bedrijf uit Arequipa. Er 
werd een waterdicht productie- en leverings-
contract afgesloten. Alle matrassen zijn met de 
hand gemaakt. 

De projectcoördinatoren bezochten de fabriek 
regelmatig om het verloop van dit bijzondere 
productieproces met eigen ogen te volgen. 
Het matrassenproject is mede mogelijk ge-
maakt door de bijdrage van de Wilde Ganzen.

Voor het naaien van nieuwe lakens, kussen-
hoezen, matrashoezen en dekens is gebruik 
gemaakt van het naaiatelier in een van de tehui-
zen, Santa Rosa. In het atelier werken alleen-
staande moeders en oudere meisjes (vanaf 18 
jaar) die uit de Circa-huizen komen. De nieuwe 
dekens zijn aangeschaft dankzij de bijdrage van 
Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk.

Feest na voltooiing van ieder tehuis

Wanneer de werkzaamheden in een tehuis 
waren afgerond organiseerde de projectcoör-
dinator in samenwerking met de medewerkers 
van het tehuis een groot feest. Daarbij genoten 
de kinderen en medewerkers van Hollandse en 
Peruaanse spijzen, gebruiken en feestelijkhe-
den. De kinderen voerden Peruaanse dansen en 
liedjes op en maakten op hun beurt kennis met 
oer-Hollandse spelletjes zoals koekhappen en 
bliklopen. 

De acht afsluitingsfeesten waren uitbundige 
bijeenkomsten die bij alle betrokkenen een 
warme herinnering achterlieten. Omdat er in 
de meeste tehuizen weinig of geen speelgoed 
aanwezig was, werd op deze feestavonden aan 
ieder tehuis een grote mand overhandigd die 
tot de nok toe gevuld was met op de bewoners 
afgestemde spelletjes, speelgoed, leesboeken 
en cd’s. 

•

•

•
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Huis 1, Santo Tarcisio

Bewoners: 35 jongens tussen de 9 en 13 jaar.
Duur van het traject: 7 weken (mei – juni).
Projectcoördinatoren: Judith Wiegant en Sabien 
Scheeren. 

Santo Tarcisio was er aanvankelijk het slechtst 
aan toe. De badkamer en de keuken onder-
gingen een volledige metamorfose: nieuwe 
douches, toiletten, wastafels, spiegels en een 
knalblauwe kleur op de wanden, een hele 
nieuwe keuken, met een nieuw gasfornuis 
en keukenmateriaal. Daarnaast werd het hele 
huis van binnen en buiten geschilderd en is de 
elektra opnieuw aangelegd. Er zijn veel nieuwe 
kasten en banken gemaakt. Alle stapelbedden 
zijn vervangen.

Santo Tarcisio is gerenoveerd met behulp van 
de opbrengst van de sponsorloop van de Arn-
hemse Montessorischool en het kraanvogel-
tjesproject uit Lochem. 

Deze intensieve periode werd feestelijk afge-
rond. Tijdens het afscheidsfeest voerden enkele 
jongens Peruaanse dansen uit en werden er 
mooie tekeningen meegegeven als cadeau voor 
de kinderen uit Arnhem.

Huis 2, Santa Goretti

Bewoners: 30 meisjes tussen de 11 en 14 jaar.
Duur van het traject: 4 weken (juni-juli).
Projectcoördinator: Sabien Scheeren.

Dit huis zag er donker en somber uit. De schil-
ders zijn direct gestart om het huis in vrolijke 
en lichte kleuren te hullen. De keuken is totaal 
gerenoveerd. Er werd een nieuw gasfornuis 
geïnstalleerd en een koelkast aangeschaft, het-
geen mogelijk was door de opbrengst van het 
vogeltjesproject te Lochem.

De trap naar de eerste verdieping werd gereno-
veerd. In een van de badkamers zijn wastafels 
opgeknapt, tegels gezet en spiegels geplaatst. 
Met een speciale bijdrage (ouders Sabien 
Scheeren) is een andere badkamer volledig 
onder handen genomen. 

Via Louise Schuur (vrijwilliger) is er een com-
puter gedoneerd. Ook hier zijn alle matrassen 
op maat geleverd met linnen en dekens. Stapel-
bedden waren hier niet nodig. 

(secretaris El Fuego, in het dagelijks leven 
jurist) 

Heleen Schram 

              Mijn tip voor EF komt voort uit een
             kinderboekje dat ik vroeger las. Een 
kind in dat boekje was verbaasd over de grootte van 
de enorme eik waar hij met zijn opa naast stond. 
Opa vertelde dat die grote eik ooit een klein boom-
pje was, een sprietje met maar een paar blaadjes. 
Het kind vroeg aan opa hoe dat sprietje uit kon 
groeien tot zo’n grote eik. Opa antwoordde hierop: 
‘Langzaam, maar zeker.’
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Huis 3, Santa Rosa

Bewoners: 30 meisjes tussen de 14 en 18 jaar.
Duur van het traject: 8 weken (juli – augustus).
Projectcoördinatoren: Sabien Scheeren, Judith 
Wiegant en Karen Adema.

Aanvankelijk leek de renovatie van Santa Rosa 
een klein project, waarbij een likje verf en 
wat nieuwe kasten zouden volstaan. Bij nader 
onderzoek viel dat behoorlijk tegen. De dou-
ches en toiletten bleken niet of nauwelijks te 
functioneren. Daarnaast ontbrak het in dit huis 
aan warm water. Er bestond een nijpend tekort 
aan kastruimte. Aangezien hier de gaarkeuken 
van alle tehuizen was gevestigd, waren er extra 
keukenmaterialen nodig. De verlichting was 
slecht en de elektriciteitsvoorziening ontoerei-
kend en onveilig. 

Al deze zaken zijn in dit acht weken durende 
proces onder handen genomen. Daarnaast 
heeft de timmerman deuren gemaakt voor 
enkele kamers die voorheen voorzien waren 
van een stuk plastic. Alle kamers van het huis 
zijn van binnen geverfd. De renovatie van Santa 
Rosa is mede mogelijk gemaakt door Alice 
Slabbaert, Ab van der Wiel en de fundraising 
van de familie Van de Vegt.

Een geschenk uit de hemel was de onverwachte 
donatie van Deloitte, waarmee El Fuego een 
warmwatertank met zonnepanelen heeft aan-
geschaft. Bij de begroting van het project was 
hier niet in voorzien en het was voor de mede-
werkers van El Fuego een grote verrassing om 
warm water te kunnen bieden aan alle meisjes 
in het tehuis. Op deze locatie bevindt zich ook 
het naaiatelier waar alle lakens, kussenhoezen 
en beschermhoezen voor de matrassen zijn 
gemaakt. 

Huis 4, Santo Thomas

Bewoners: 35 jongens tussen de 6 en 13 jaar.
Duur van het traject: 4 weken (september – 
oktober).
Projectcoördinator: Judith Wiegant. 

De tegelzetter en elektricien zijn hier als eerste 
aan de slag gegaan met de renovatie van de 
badkamers en het vervangen van de elektra, die 
hier erg slecht was. De timmerman heeft voor 
het huis nieuwe kasten gemaakt en een aantal 
kapotte deuren vervangen. 

Daarnaast zijn de muren geschilderd. Alle bed-
den waren hard aan vervanging toe en daarvoor 
heeft de lasser van Circa zich hard gemaakt. 
Het was een logistieke puzzel om de bestaande 
bedden in één dag te vervangen door nieuwe 
bedden, matrassen, hoezen en dekens. Alle 
kinderen en medewerkers werden daar bij 
ingeschakeld!

Tot slot is de tuin van dit huis opgeknapt en 
zijn er dieren aangekocht zoals kippen, konij-
nen en ander gevogelte die eerst als ‘huisdier’ 
verzorgd worden tot ze groot genoeg zijn om 
opgegeten te worden door de kinderen. 

(projectcoördinator, 
in het dagelijks leven wetenschapper)

Omdat we als stichting relatief klein zijn is het heel 
persoonlijk. Dat is niet alleen voor de donateurs en 
sponsoren erg prettig, maar ook voor de projecten waar we 
aan werken.

Karen Adema
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Huis 5, Santa Teresita

Bewoners: 55 meisjes tussen de 6 en 11 jaar.
Duur van het traject: 4 weken (september – 
oktober).
Projectcoördinator: Karen Adema. 

De buitenmuren van dit tehuis moesten nodig 
geverfd worden, evenals de comedor (eetzaal), 
de huiswerkzaal en een slaapkamer. De schil-
ders zijn hier onder supervisie van Pedro, onze 
timmerman, aan het werk gegaan. Het tegel-
werk in de keuken en van de wastafels buiten 
was erg slecht. Dit is allemaal vernieuwd. 

Ook zijn kapotte kranen en afvoeren vervan-
gen. Verder is de elektra gecontroleerd en waar 
nodig opnieuw aangelegd. Dit alles is mede 
mogelijk gemaakt door de bijdrage van Louise 
Schuur en het kinderdagverblijf Het Kootertje.

Huis 6, Avenida Kennedy 

Bewoners: 20 jongens en meisjes tussen de 1 ½ 
en 6 jaar.
Duur van het project: 6-8 weken (oktober – 
december).
Projectcoördinator: Karen Adema.

Op het terrein aan Avenida Kennedy wonen 
de jongste Circa-kinderen en hier gaan ze 
ook naar de kleuterschool. Het meubilair van 
de kleuterschool was in zeer slechte staat en 
er bestond onvoldoende opbergruimte voor 
alle schoolmaterialen. De timmerman maakte 
nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen 
en een afsluitbare kast om schoolmateriaal op 
te bergen. 

Karen is een middag met de lerares nieuw 
schoolmateriaal gaan kopen, zoals schriften, 
kleurpotloden, krijtjes, (voorlees)boeken. Om 
de lessen niet te verstoren, werd de school in 
het weekend geschilderd. 

Het huis waar de kinderen wonen was in re-
delijk goede staat. De badkamer is dankzij een 
donatie van de VU Wereld Winkel helemaal 
opgeknapt. Jorge heeft de vloer betegeld en 
kapotte muurtegels vervangen. Verder is het 
bad opgeknapt en zijn er accessoires zoals een 
douchegordijn en een douchekop aangeschaft. 
In verband met de hygiëne zijn de wasbakken 
door de tegelzetter betegeld. 

Door het bouwen van een muurtje om een 
braakliggend terrein is een tuintje gecreëerd. 
Bovendien is het huis aan de buitenkant ge-
schilderd. De opknapbeurt van dit tehuis kon 
gerealiseerd worden met behulp van de bij-
drage van Stichting Gouwe Daad en de Rotary 
Club in Capelle aan den IJssel. 

Niet een volgend mankement aan een huis, 
maar een klein meisje van drie jaar trok tot slot 
de aandacht van de projectcoördinator. 
Milder klaagde altijd over pijn in haar voeten 
tijdens het lopen. Karen is met Milder naar een 
orthopedisch chirurg gegaan om uit te zoeken 
wat er met haar aan de hand was. Na een 
consult en een röntgenonderzoek bleek dat 
Milder een ernstige vorm van platvoeten heeft. 
Stichting El Fuego heeft speciale schoenen voor 
haar laten maken en na een week was Milder 
van haar pijn verlost.
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Huis 7, San José

Bewoners: 50 jongens tussen de 14 en 18 jaar.
Duur van het project: 6 weken (oktober – 
november).
Projectcoördinator: Judith Wiegant. 

De jongens in dit huis wilden heel graag zélf 
hun slaapkamers schilderen. Dat was natuur-
lijk geen enkel probleem! De stapelbedden 
zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De 
badkamers waren in slechte staat. Jorge, de te-
gelzetter, heeft deze weer tot een acceptabele 
standaard gerenoveerd. 

Daarnaast bouwde hij samen met een leerling 
een ruimte met aansluitingen voor een wasma-
chine. Op zondag wordt hier, net als in de an-
dere huizen, zelf voor het eten gezorgd omdat 
de gaarkeuken dan gesloten is. In dit huis be-
tekent dat dat er buiten wordt gekookt. Boven 
deze ‘keuken’ is in het kader van het project 
een afdak geconstrueerd. Voor de keuken en 
de rest van het huis zijn nieuwe kasten gemaakt 
om het (keuken)materiaal op te bergen.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de 
bijdrage van de Van Cappellen Stichting.

Huis 8, Casa de madre Caleta

Bewoners: 60 meisjes tussen de 14 en 18 jaar.
Duur van het project: 2 weken (oktober – no-
vember).
Projectcoördinator: Karen Adema.

Casa de madre Caleta was tijdens de aardbe-
ving in 2001 beschadigd en daarna opgeknapt. 
In dit huis hoefde daarom weinig te gebeuren. 
Er zijn reparatiewerkzaamheden verricht aan 
tafels, badkamers en toiletten.

Verder is er keukenmateriaal aangeschaft en is 
een aantal nieuwe stapelbedden geleverd. 

(projectcoördinator El Fuego, in het dagelijks leven 
parttime Account Manager)

Sabien Scheeren 

               Om eerlijk te zijn is het soms best lastig om alles  
               goed te regelen voordat ik na Peru ga. Ik heb nu een 
tijdelijke baan en ik hoop, liefst voor mijn vertrek, een nieuwe 
baan te vinden voor als ik weer terug ben. Het huis wil ik deze 
keer verhuren vanwege de grote kostenpost, en mijn twee katjes 
hebben een onderkomen nodig. 

Iedere keer is het weer enorm spannend hoe we het gaan aanpak-
ken en wat er op ons afkomt. Dit is niet voorspelbaar in een land 
als Peru, maar we hebben het vertrouwen dat alles uiteindelijk 
goed komt. 
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Retiro

Dit is een apart huis waar groepen gelovigen en 
kinderen zich tijdelijk kunnen terugtrekken om 
zich verder te verdiepen in het geloof en chris-
tendom. Er wonen ongeveer 15 meisjes tot 18 
jaar die daar leren zelfstandig te leven.  

Daarnaast wordt de Retiro gebruikt als ruimte 
voor de oudere kinderen van Circa om zich 
voor te bereiden op examens. El Fuego heeft 
ervoor gezorgd dat er goede matrassen en 
lakens konden worden aangeschaft.

Industriële wasmachine, waslijnen en sloten

In de projectbegroting was voorzien in de 
aanschaf van een industriële wasmachine. 
In overleg met de directie is besloten van de 
aanschaf af te zien, op grond van de volgende 
uitgangspunten:

De kinderen moeten al jong leren zoveel moge-
lijk zelf hun kleren te wassen.

Circa heeft een aantal wasvrouwen in dienst. 
De aanschaf van een grote machine zou een 
aantal van hen brodeloos maken, met alle nade-
lige gevolgen van dien.

Een andere organisatie had een paar tehuizen al 
voorzien van enkele kleine wasmachines.

In november en december heeft Karen een 
aantal projecten, verspreid over de verschil-
lende huizen, gecoördineerd. De meest in het 
oog springende daarvan is omschreven als het 
waslijnenproject. Sommige tehuizen hadden 
geen of weinig waslijnen. De dagelijkse grote 

hoeveelheden was werd op allerlei inventieve 
plaatsen te drogen gehangen. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan muurtjes, stoelen, tafels of bed-
den. In de praktijk niet hygiënisch, en zeker niet 
handig! Om deze situatie te verbeteren heeft 
de lasser van Circa honderden meters waslijn 
bevestigd in vier tehuizen. 

In een aantal huizen waren de sloten van de 
buitendeuren erg slecht. Deze zijn vervangen 
door sloten van hoogwaardige kwaliteit.

Bonus werknemers

Om de waardering voor de vaste Peruaanse 
werknemers uit te drukken en hen een extra 
stimulans te geven, bood El Fuego hen - naast 
een goed salaris - ook een bonus aan voor goed 
en op tijd afgeleverd werk. Zo bestonden de 
bonussen van de vaste werknemers uit nieuwe 
apparatuur (tegelsnijder, zaagmachine), 
nieuwe bedden, matrassen en beddengoed 
voor hun hele gezin. 

De lasser Eduardo is in vaste dienst bij Circa en 
heeft vanuit die aanstelling veel werk geleverd 
voor El Fuego. Omdat zijn betrokkenheid en in-
zet van bijzondere waarde was bij de renovatie 
van de tehuizen, koos El Fuego ervoor om een 
badkamer met warme douche en toilet voor 
zijn familie te bouwen. Aanvankelijk bestond 
hun ‘badkamer’ uit een wasbak met koud water 
op een klein binnenplaatsje.

•

•

•

(pr ondersteuning, in het dagelijks leven 
medewerker Gezins Vervangend Tehuis 
en yogadocent)

Ik heb een vage behoefte om de
 wereld mooier te maken dan hij al is. 

Eva Silvius 
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Een opsomming van de resultaten:

- 70 nieuwe stapelbedden; 140 slaapplaatsen
- 330 nieuwe matrassen en kussens
- 740 lakens (370 lakensets)
- 350 nieuwe dekens
- 2 geheel nieuwe keukens met gasfornuis en  
   koelkast
- keukenmateriaal voor 8 huizen
- 5 gerenoveerde badkamers en 
   toiletgebouwen
- 240 geverfde muren 
   (7 huizen en een kleuterschool)
- 40 nieuwe kasten
- 8 speelgoedmanden en een knuffel voor 
   alle kinderen
- 1 warmwater voorziening
- honderden meters waslijn

3.2 Straatkinderenproject 
        Cusco

El Fuego is in 2006 begonnen met het opknap-
pen van een kindertehuis van een Peruaanse 
organisatie: ‘Remar’. Het gaat hier om een 
klein kindertehuis waar ongeveer 20 kinde-
ren gehuisvest zijn. Terwijl El Fuego in 2006 
vooral bezig was met het organiseren van de 
basisbehoeften van de kinderen, heeft 2007 in 
het teken gestaan van het bestendigen van deze 
situatie. 

In het afgelopen jaar zijn Sabien Scheeren en 
Judith Wiegant drie keer op bezoek geweest 
in het kindertehuis, waar duidelijk werd dat de 
leefomstandigheden van de kinderen in verge-
lijking met januari 2006 enorm verbeterd zijn.

Huiswerkbegeleiding

Eind 2006 nam El Fuego een professionele 
docente in dienst. Zij heeft de kinderen in 2007 
bijles gegeven en bestaande achterstanden aan-
gepakt. Naar aanleiding van gesprekken met 
leerkrachten van de scholen is duidelijk gewor-
den dat deze vorm van begeleiding goed werkt. 
Het gros van de kinderen gaat sterk vooruit. 

Omdat deze vorm van ondersteuning zo goed 
functioneert, blijft de docente in ieder geval 
nog de komende jaren in dienst van El Fuego. 
Zij geeft op dit moment vier dagen per week 
bijles en huiswerkbegeleiding. Eind 2008 
wordt de huiswerkbegeleiding opnieuw ge-
evalueerd.

De docente rapporteert maandelijks digitaal 
aan El Fuego. In deze rapportages beschrijft zij 
welke werkzaamheden zij de afgelopen perio-
de heeft verricht. Ook geeft ze aan welke doel-
stellingen ze voor de komende periode heeft en 
hoe ze die wil bereiken. Daarnaast worden de 
rapporten van de kinderen opgestuurd waar de 
vorderingen duidelijk zichtbaar zijn. 

Als de docente schoolmaterialen nodig heeft, 
maakt El Fuego geld over middels internetban-
kieren. De docente koopt de benodigdheden, 
scant de bonnen in en laat de directrice van 
het kindertehuis tekenen voor de ontvangen 
schoolmaterialen. Zo werkt El Fuego trans-
parant en direct aan het verbeteren van het 
toekomstperspectief van kinderen. In 2007 is 
op het dakterras van het tehuis een eetkamer 
gebouwd. Dat betekent meer ruimte voor de 
kinderen, die daar tevens hun lessen kunnen 
volgen.
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Financiële onafhankelijkheid

De structurele bijdrage om voedingsmiddelen 
aan te schaffen zal nu langzaam worden afge-
bouwd. Vanaf eind 2008 staat het kindertehuis 
weer op eigen benen. De directie vergroot haar 
inkomsten door donaties te vragen van lokale 
bedrijven, instanties en de overheid. Vaak gaat 
dit in natura. 

Daarnaast genereert het mannenhuis van 
Remar extra inkomsten door papier, glas en 
plastic in te zamelen en dit te verkopen. Tot 
slot ontvangt Remar donaties in de vorm van 
goederen via vrijwilligers die er een bepaalde 
periode werken.

(redactielid, in het dagelijks leven 
bezig met o.a. interieur en tuin) 

Tegenwoordig worden we op allerlei 
manieren geconfronteerd met de 
armoede in de wereld. En de meesten van ons willen graag 
iets doen voor de minder bedeelde medemens. Maar we 
willen wél precies weten wat er met onze donatie gebeurt. 
En daar zorgt El Fuego voor. Door de uitgebreide 
informatie die de stichting geeft over haar projecten in 
Peru worden we er nauw bij betrokken en zien we welk 
effect onze bijdrage heeft.

Milly Poort

(redactielid, in het dagelijks 
leven studentdecaan 
Rijksuniversiteit Groningen)

Als vriendin van Job (Judith’s broer) hoor ik al 
jaren over Judith’s wilde plannen. Om eerlijk 
te zijn ben ik er pas echt in gaan geloven toen 
ze daadwerkelijk haar huis had verkocht. Wat 
een lef!! 

Als een echte betrokken schoonzus met veel 
redactionele ervaring wilde ik natuurlijk niets 
liever dan me met de externe communicatie 
van haar organisatie bezig houden. En geluk-
kig was er een plaatsje voor mij in de stal.

Saskia Plass
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4.1 Project Comedor 

In 2008 gaat El Fuego een comedor, oftewel 
een eetkamer, opzetten. In deze comedor ko-
ken vrouwen maaltijden voor hun eigen gezin 
en kinderen uit de omgeving tegen een geringe 
vergoeding. Met dit project werkt El Fuego 
direct aan het verbeteren van de leefomstan-
digheden van deze kinderen. Daarnaast creëert 
de stichting werkgelegenheid en opleidingsfa-
ciliteiten voor de vrouwelijke werknemers.

Wat is een comedor?

Comedores komen in Peru veel voor. Ze ont-
stonden tijdens de economische crisis in de late 
jaren ‘70 in arme wijken van Lima. Groepen 
vrouwen organiseerden zich om goedkope 
maaltijden te verstrekken aan hun eigen fami-
lies en buurtgenoten. Ook tijdens de econo-
mische crisis in de jaren ‘80 en ‘90 vormden 
comedores een niet weg te denken vangnet 
voor arme families. 

Inmiddels fungeren comedores niet langer als 
een noodoplossing, maar zijn de kleine goed-
kope restaurantjes te beschouwen als een regu-
lier onderdeel van de samenleving. In heel Peru 
zijn reeds duizenden comedores opgezet. Ze 
vormen een voorbeeld van grootschalige parti-
cipatie van vrouwen in de strijd tegen armoede, 
want de meeste vrouwen houden er, naast de 
maaltijden, ook een bescheiden inkomen aan 
over.

Vooruitzicht 2008

Keuze voor de locatie en de opzet

El Fuego zet in 2008 een comedor op in een 
van de armste wijken van Ayacucho. De selectie 
van de locatie heeft alles te maken met de aan-
wezigheid van de stichting Mama Alice. Deze 
organisatie geeft hier huiswerkbegeleiding en 
bijlessen en organiseert speciale activiteiten 
voor kinderen. Hoewel Mama Alice veel voor 
deze kinderen kan betekenen, is zij niet bij 
machte om er voor te zorgen dat de kinderen 
ook goede voeding krijgen. El Fuego vult met 
de comedor dit hiaat op. 

De werknemers

El Fuego zal in eerste instantie, in samenwer-
king met het maatschappelijk werk van Mama 
Alice, vijf vrouwen selecteren die de comedor 
gaan runnen. Om in aanmerking te komen, 
moeten de vrouwen in ieder geval kunnen 
lezen en schrijven en in de buurt van de come-
dor wonen. De werknemers krijgen verschil-
lende trainingen in administratie, planning en 
hygiëne en daarnaast worden stageplaatsen 
aangeboden in restaurants. El Fuego bekostigt 
de cursussen en opleidingen zodat de vrouwen 
goed beslagen ten ijs komen. 

Gewenste situatie

Het is de bedoeling dat in de comedor dage-
lijks tachtig tot honderd kinderen een gezonde 
maaltijd krijgen. Daarnaast worden dagelijks 
tussen de dertig en vijftig maaltijden aan vol-
wassenen verkocht tegen een markconform 
comedor-tarief. Na een opstartperiode van drie 
jaar moeten de vrouwen de comedor zelfstan-
dig en onafhankelijk draaiende kunnen 

4.
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houden. In het eerste jaar wordt tenminste ¼ 
deel van de voedingsmiddelen gefinancierd uit 
de inkomsten van de maaltijden aan volwasse-
nen. El Fuego betaalt in deze periode het loon 
van de werknemers en ¾ deel van de voe-
dingsmiddelen. In de loop van het tweede jaar 
brengt El Fuego deze bijdrage langzaam terug 
tot ¼ deel. 

De werknemers ontvangen naast een salaris 
ook een aantal maaltijden per dag voor hun 
gezin. Door vooraf vastgestelde doelstellingen 
te halen, kunnen de werknemers bovendien 
een groepsbonus verdienen. Elk kwartaal vindt 
een evaluatie van de doelstellingen plaats. De 
bonus dient om samenwerking en gezamen-
lijke verantwoordelijkheid extra te stimuleren. 

Het bestuur heeft een globaal projectplan ge-
maakt. De projectkosten zijn geraamd op zo’n 
€ 15.000 incidentele kosten (o.a. opleidingen, 
inventaris keuken en restaurant) en op een 
maandelijkse bijdrage van € 1.250 (o.a. huur, 
loon, gas en elektra, voedingsmiddelen). 

Op dit moment is de gedachtevorming rond 
de te verwachten inkomsten nog te weinig 
uitgekristalliseerd om in dit jaarverslag op te 
tekenen. 

El Fuego verwacht de begroting sluitend te krij-
gen door het bestaande netwerk aan te spreken 
in combinatie met aantal selectieve wervings-
acties. Voor actuele informatie omtrent de te 
verwachten baten wordt verwezen naar de 
website van de stichting.

4.2 CBF verklaring van 
        geen bezwaar

In 2008 hoopt El Fuego een ‘Verklaring van 
geen bezwaar’ van het Centraal Bureau Fond-
senwerving (CBF) te verkrijgen. Het CBF is 
een Nederlands instituut dat verantwoordelijk 
is voor het accrediteren van organisaties die 
geld voor goede doelen inzamelen. 

Daarbij kijkt zij bijvoorbeeld naar de uitgaven 
die gedaan zijn, naar de overheadkosten en de 
verantwoording die aan de buitenwereld wordt 
afgelegd. De ‘Verklaring van geen bezwaar’ is 
een speciaal keurmerk voor jonge stichtingen. 

4.3 ANBI

Op onze aanvraag als ‘Algemeen Nut Beogen-
de Instelling’ (ANBI) heeft de Belastingdienst 
positief beschikt. Vanaf 20 september 2007 is 
El Fuego als ANBI aangewezen. 

Deze aanwijzing biedt voor sponsors, dona-
teurs en schenkers fiscale voordelen:

Er hoeft geen successie- of schenkingsrecht te 
worden betaald over erfenissen en schenkin-
gen die El Fuego ontvangt in het kader van het 
algemeen belang.

Uitkeringen die El Fuego doet in het kader van 
het algemene belang zijn vrijgesteld voor het 
recht van schenking.

Door de aanwijzing van El Fuego als ANBI kan 
een donateur of sponsor giften of vennoot-
schapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor 
geldende regels.

•

•

•
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5.1 PR en fondsenwerving
 
Stichting El Fuego onderhoudt via diverse com-
municatiekanalen contact met de buitenwereld. 
Om te beginnen communiceert El Fuego via de 
website met haar vaste donateurs, vrijwilligers 
en geïnteresseerden. Transparant, doelgericht, 
snel en kostenbesparend. 

De website fungeert als een visitekaartje. De 
vormgeving is doordacht en gebruiksvriende-
lijk. Formele berichten worden afgewisseld 
met persoonlijke weblogs. In aanvulling op de 
website stuurde El Fuego in 2007 driemaal een 
elektronische nieuwsbrief aan 620 personen. 
Dit aantal is ten opzichte van 2006 met 10% 
vermeerderd. De nieuwsbrieven zijn direct 
na verzending eveneens toegankelijk via de 
website. 

Zowel de website als de nieuwsbrief zijn in 
het Engels vertaald. Naast de digitale media 
maakt El Fuego op beperkte schaal gebruik van 
verzending via de post. Het bestuur verstuurde 
in 2007 driemaal een donateurbrief aan circa 
60 vaste donateurs. Deze brief beschrijft de 
projecten waaraan wordt gewerkt en vermeldt 
de gang van zaken achter de schermen. 
In december ontvingen alle personen uit het 
adressenbestand een kerstkaart. 

Tenslotte kiest de stichting ook voor een 
persoonlijke benadering. De projectcoördi-
natoren gingen in 2007 diverse malen op pad 
om toelichting te geven op de werkzaamheden 
in Peru. Deze presentaties waren bedoeld om 
bestaande banden te versterken, donateurs 
te werven of om gerichte fondsenwerving te 
ondersteunen.

Communicatie en 
Public Relations

In februari bezocht Judith Wiegant de Rotary 
Amersfoort, de Stichting Kerststallen in Amers-
foort en de Roskam in Zeist. Samen met Sabien 
Scheeren gaf Judith een presentatie aan de 
Rotary Club in Capelle aan den IJssel. In april 
waren Judith, Sabien en Karen Adema te gast 
bij het European Professional Womens Net-
work in Amsterdam. 

Ter ondersteuning van een sponsorloop op 
een school in Arnhem gaven Judith en Karen 
diverse presentaties aan de kinderen om uit te 
leggen wat El Fuego doet en waar het geld naar 
toe gaat.

5.2 Acties en donaties 

El Fuego bevindt zich in de gelukkige om-
standigheid dat ook mensen van buiten de 
organisatie creatieve acties ten behoeve van de 
stichting op touw zetten. In deze alinea lichten 
we enkele bijzondere activiteiten op dit gebied 
kort toe. 
 
De Montessorischool in Arnhem hield in mei 
een sponsorloop voor El Fuego met een op-
brengst van € 10.695. Stichting Wilde Ganzen 
vermeerderde dit bedrag met € 5.858. 

Edwin en Marianne Weber uit Lochem heb-
ben ook in 2007 weer talloze kraanvogels 
gevouwen van theezakjes (origami). Ze ston-
den daarmee in de zomer in de kruidentuin De 
Bleike en op de kerstmarkt in Lochem. Diverse 
malen haalden zij de lokale krant. In totaal werd 
€ 2.377 bij elkaar gebracht. Dit bedrag werd 
gebruikt voor vernieuwing van de keukens en 
aanschaf van gasfornuizen bij het project Circa.

5.
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De stichting Vrouwen voor Vrede uit Ridder-
kerk doneerde voor de tweede maal 
€ 2.500, dat besteed werd aan dekens voor de 
kinderen van de kindertehuizen van Circa.
 
Deloitte-Noord organiseerde een ‘knuffel-
actie’. Een team van Deloitte- medewerkers 
verzamelde knuffels, lakens en handdoeken 
voor de kinderen van  Circa. Daarnaast do-
neerde Deloitte € 2.000 die El Fuego gebruikt 
heeft voor de aanschaf van zonnepanelen en 
een warmwatertank in één van de tehuizen van 
Circa.
 
In de zomer hield kinderdagverblijf Het Koot-
ertje te Haarlem een veiling van kinderschilde-
rijen. Deze veiling bracht in totaal € 1.380 op. 
Initiatiefnemer Louise Schuur ontving daar-
naast nog ongeveer € 1.000 aan andere dona-
ties. In september is zij naar Peru gevlogen om 
het geld te overhandigen en haar handen uit de 
mouwen te steken.
 
De familie Van de Vegt en het echtpaar Alice 
Slabbaert en Ab van der Wiel stelden een pri-
véfeest in het teken van El Fuego. Beide feesten 
brachten ieder € 1.500 op, hetgeen geheel ten 
goede is gekomen aan El Fuego.
 
Trix Marinusse organiseerde tweemaal bene-
fiet Pilateslessen. De opbrengst van deze lessen 
was € 460. 

Stichting Gouwe Daad uit Gouda heeft tijdens 
een inzamelingsactie op de stekjesmarkt en 
‘Sale op de deel’ € 2.000 bij elkaar gebracht. 

Naar aanleiding van de gehouden presentatie 
bij de Rotary Club in Capelle aan den IJssel ont-
ving El Fuego € 5.000 van de Van Cappellen 
Stichting en € 1.000 van de Rotary Club. 

De donaties van Steunpunt Katholiek Gronin-
gen en MerckSerono waren specifiek bedoeld 
voor uitzendkosten van projectcoördinatoren 
en overheadkosten.

5.3 Publicatielijst 

21 januari 2007
Gelders Dagblad de Stentor
‘Al 12.000 kraanvogeltjes voor El Fuego’

Mei 2007
M&I/Kompas, Koersbericht
‘Projectmanagement in de derde wereld’

Juni 2007
Schoolkrant Arnhemse Montessorischool

Juli 2007
Berkelbode
‘Ochtend rondkijken in Kruidentuin De Bleike’ 

Oktober 2007
‘t Appeltje, personeelsbulletin voor medewer-
kers van TKP Pensioen B.V.
‘Stichting El Fuego en haar werkwijze’

November 2007
De Combinatie (Ridderkerks huis aan huis 
blad)
‘Giften voor kinderen in Peru en Sierra Leone’ 

November 2007
Nieuwsbrief Gouwe Daad
‘Circa project in Arequipa, Peru’ 

December 2007
Gelders Dagblad de Stentor
‘Theezakjes’

December 2007
‘Flyer de Andere Kerstmarkt’
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5.4 Sponsoren 

Arnhemse Montessorischool, Arnhem 

Broekema Nielsen Notarissen, Groningen

Chocolaterie De Truffel, Woerden

Deloitte Holding BV, Amstelveen

Dispuut Gezelschap SO, Amsterdam

Dolmans, IJsselstein

Fam. Weber, Lochem 

Halma Automatisering, Arnhem

Het Andere Reizen, Winschoten 

ID Media, Groningen 

M&I  Kompas, Zoetermeer 

MerckSerono, Amsterdam 

Parkwoud Beheer BV, Amersfoort 

Pater Eusebius Kemp Stichting, Rosmalen 

Rotary Club, Capelle aan den IJssel  

Stefan Vogelzang – Fotografie & Ontwerp, Groningen 

Steunpunt Katholiek Groningen, Groningen 

Stichting Gouwe Daad, Reeuwijk

Trix Marinusse, Gouda 

Van Cappellen Stichting, Capelle aan den IJssel

Van der Kam Mode, Heerenveen 

Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk, Ridderkerk 

Wereld Winkel VU, Amsterdam

Wiegant Productions, Wil Wiegant, Utrecht 

Wilde Ganzen, Hilversum

(penningmeester, in het dagelijks 
leven zelfstandig ondernemer)

De opstartfase heeft veel tijd en 
energie gekost, maar gelukkig zitten we nu in 
rustiger vaarwater dankzij meer vorm en structuur. 

Daarnaast is het onderlinge contact zo goed dat we 
een werkbespreking vaak combineren met eten bij 
iemand thuis. Zo blijft het aangenaam 
samenwerken!

Mirjam Vogelzang

   (vormgever en fotograaf van
   El Fuego, in het dagelijks leven 
   zelfstandig ondernemer)

Als grafisch vormgever zorg ik ervoor dat veel PR-
middelen professioneel worden vormgegeven. 
Dit weerspiegelt de kwaliteit van de stichting en 
laat zo een goed visitekaartje achter voor haar 
omgeving. 

Vooral het vormgeven van de jaarverslagen is een 
uitdaging, het is leuk jezelf hierin telkens weer te 
overtreffen.

Stefan Vogelzang
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6.1 Balans per 31 december 2007 Stichting El Fuego te Groningen
      
       

Activa              31-12-2007                  31-12-2006

Vorderingen   1)          828           4.028

Liquide middelen   2)                  31.567                       15.885

Totaal activa                   €  32.395   €  19.913
          
       
       
       

Passiva             

Eigen vermogen   3)      6.143           5.142

Voorzieningen   4)      6.500           4.500  

Latente verplichtingen   5)     6.020           5.000  

Vooruit ontvangen bijdragen   6)    4.445           3.125  

Crediteuren   7)      9.287           2.146    
  

Totaal passiva                            €    32.395                €    19.913

Jaarrekening6.

   (bestuurslid, in het dagelijks leven 
   vermogensbeheerder)

   Indachtig het motto ‘verbeter de 
wereld en begin bij jezelf’ is het goed je in te zetten voor 
minder bedeelden. Zonder El Fuego zou het lot van een 
aantal straat- en weeskinderen nog slechter zijn.

Jan Matthijssen 
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6.2 Staat van baten en lasten over 2007
      
      

Baten        2007                                  2006   

Algemene donaties/giften       6.970      9.801

  

Bijdragen projectkosten:

Kosten uitzending      8.012   3.083  

Geoormerkte donaties   50.742   6.920 

Totaal projectbijdragen                       +    58.754            +    10.003
       

Bijdrage overheadkosten:                 0           700  

Financieringsbaten            554              23  

Incidentele baten            206       5.500
   
             
Totaal baten              €     66.484           €    26.027

 (vrijwilligers)

We vouwen al jaren kleine vogeltjes van theezakjes, verwerken die 
in ansichtkaarten of mobiles en bieden ze te koop aan bij restaurants, 
apothekers, kerstmarkten etc. 
Ons motto is: Laat de kinderen in Peru blij uitvliegen!

Overal waar we komen zijn mensen bereid te geven, omdat ze weten 
dat bijna alles van de opbrengst besteed wordt aan de kinderen.

Marianne & Edwin Weber 
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Lasten        2007                                2006   

Projectkosten:       

Kosten uitzending      5.742   3.084  

Directe projectkosten   53.646   9.449  

Totaal projectkosten                        +    59.388             +  12.533
       

Overheadkosten:       

Personeelskosten          834        850  

Promotiekosten          762    1.279  

Algemene kosten      2.638   1.220  

Afschrijvingen                 0              0

Totaal overheadkosten              +     4.234             +     3.349

Voorzieningen:       

Dotatie evacuatierisico      2.000   3.000  

Dotatie drukwerk ca                0    1.500 

Totaal voorzieningen                           +    2.000              +     4.500
             

Financieringskosten            555                  0 

Incidentele lasten            159       3.943

      

Totaal lasten                         €    66.336             €   24.325

           
Resultaat               €         148              €      1.702  

 

Totaal passiva            €     32.395           €     19.913
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6.3 Netto effect staat van baten en lasten over 2007   

         

Omschrijving                 Baten               Lasten                          Resultaat

             

Algemene Donaties/giften   8):             6.970                                        0                 6.970 

Projecten   9):       

Kosten uitzending      8.012      5.742     

Directe projectkosten   50.742   53.646   

Totaal projectkosten                      58.754           59.388                   -      634

         

Overhead   10) :      

Personeelskosten               0          834    

Promotiekosten               0           762    

Algemene kosten               0      2.638    

Afschrijvingen                0                0    

Totaal overheadkosten                                         0                              4.234            -    4.234

Voorzieningen   11):       

Evacuatierisico                           0               2.000            -   2.000

Finan. baten/kosten   12)                    554    555            -             1

Incidentele lasten/baten   13):          

Debiteuren           206                0   

Crediteuren                 0          159   

Totaal incidentele lasten/baten                           206                                 159         47

              

Totaal                       €     66.484    €    66.336               €    148 
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6.4 Toelichting op de balans en 
de staat van baten en lasten
      
Algemene grondslagen voor de opstelling 
van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de be-
paling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de desbetref-
fende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Met betrekking tot de gebruikte US $ koers is 
een gemiddelde genomen van de door de bank 
gehanteerde koersen (US $ 1,36). 
Voor de Soles is een koers van 4,15 gehanteerd 
per 1€.

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
    
Vorderingen    
De vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, onder aftrek van de nood-
zakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. 

Het totaal van de vorderingen en de overlopen-
de activa heeft een resterende looptijd korter 
dan één jaar. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking 
aan de stichting.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op individuele basis en 
(voor zover van toepassing) in overeenstem-
ming met de statuten van de stichting bepaald.

Latente verplichtingen
Het betreft vooruit ontvangen bijdragen waar-
voor verplichtingen zijn aangegaan met een 
looptijd langer dan één jaar.

Vooruit ontvangen bijdragen en crediteuren
Het totaal van de vooruit ontvangen bijdragen 
en de crediteuren heeft een resterende looptijd 
korter dan één jaar.
   
Grondslagen voor de bepaling van het resul-
taat

Algemene donaties en giften worden verant-
woord op het moment dat deze ontvangen zijn. 
De projectgerelateerde inkomsten worden ver-
antwoord op het moment van projectrealisatie.
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6.5 Toelichting op de balans per 31 december 2007     

    

Activa       

1) Vorderingen :

Project Circa: berekende bijdrage Arnhemse 

Montessorischool en Wilde Ganzen    16.553 

Ontvangen voorschot (vóór verr. koersverlies)   15.725  

Per saldo te vorderen         828

       

Totaal vorderingen                 €    828
              

2) Liquide middelen volgens dagafschrift:       

Saldo rek. courant ABN AMRO                  4.502

Saldo spaarrekening ABN AMRO               25.000

Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op 

BCP-rekening, Peru ($ 2.808), saldo 31-12-07                2.065

       

Totaal liquide middelen          €    31.567

             

Passiva        

3) Eigen vermogen       

Stichtingskapitaal:               0

       

Algemene reserve:       

Saldo per 1 januari         5.142 

Bij: saldo BCP bank 01-01-07 ($ 1.160)           853 

Bij: exploitatieresultaat              148 

Saldo per 31 december                   6.143

Totaal eigen vermogen             €    6.143
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4) Voorzieningen:        

Voorziening evacuatierisico:     

Saldo 1 januari        3.000 

Dotatie 2007       2.000 

Saldo per 31 december            5.000

       

Voorziening drukwerk/PR:     

Saldo 1 januari        1.500 

Dotatie 2007                  0 

Saldo per 31 december            1.500

       

Totaal voorzieningen                     €   6.500

5) Latente verplichtingen:   

Onderwijsproject Cusco:   

Saldo 1 januari       5.000 

Af: bijdrage exploitatie 2007         980 

Saldo per 31 december           4.020

       

Project Circa:   

Nog te verwachten projectuitgaven          2.000

   

Totaal latente verplichtingen                   €   6.020
        

6) Vooruit ontvangen bijdragen:   

Betreft ontvangen bijdragen van 

particulieren en fondsen t.b.v.:   

Project Comedor (2008/2009)          4.445

   

Totaal vooruit ontvangen bedragen                    €   4.445
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7) Crediteuren:      

Declaraties uitzending projectcoördinatoren        2.611

Projectkosten Circa          1.426

Te betalen kantoorkosten             330

Te betalen vrijwilligersvergoeding            120

Berekende restitutie financieringsvoorschot 

particuliere instelling m.b.t. project Circa       3.800

Berekende restitutie sponsorbijdrage 

particuliere instelling m.b.t. kosten uitzending       1.000

   

Totaal crediteuren                   €   9.287
   

Per eind februari 2008 stond hierop nog  € 4.800 open.
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2007 
       

Hieronder worden de posten uit de netto-effect staat van baten en lasten toegelicht, opdat daarmee 

het samenhangend inzicht kan worden bevorderd.     

     

Omschrijving           Baten     Lasten       Per saldo

     

8) Algemene donaties/giften:       

Verantwoord zijn de in 2007 ontvangen giften 

van: 

Natuurlijke personen           6.790                 0          6.790

Disputen                180                 0              180

     

Totaal algemene donaties    €   6.970          €   0      € 6.970
     

Deze giften zijn ter algemene besteding voor projecten en/of de organisatie van de stichting.   

      

9) Projectkosten:     

Algemeen: kosten uitzending           8.012        5.742          2.270

Straatkinderenproject Cusco            1.580        4.531        -2.951

Project Circa           49.162     49.115                 47

     

Totaal projectkosten                 €   58.754           €   59.388      €   -634

De baten bestaan uit door geldgevers geoormerkte giften ten bate van diverse projecten. 

De kosten bestaan uit de directe kosten van het betreffende project, inclusief de door de project-

coördinator ter zake gemaakte direct toerekenbare kosten. Een eventueel negatief exploitatie-

resultaat wordt afgedekt uit de algemene donaties.

          

Toelichting per project:
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Omschrijving           Baten     Lasten     Per saldo

 

Kosten uitzending     

Betreft de ten behoeve van de projectcoördinatoren gemaakte kosten, waarvoor doelsubsidies wer-

den toegezegd.     

Bijdragen huisvesting- en verblijfkosten                 0     2.298    -2.298

Bijdragen reiskosten Europa-Peru v.v.                  0     3.444    -3.444

Ontvangen doelsubsidies Serono 

Benelux BV en particuliere instelling       8.012               0      8.012

      

Totaal kosten uitzending                 €   8.012             €   5.742              €   2.270
         

Van het overschot is € 2000 aangewend ter dekking van de (aanvullende) dotatie op de evacuatie-

voorziening.

Straatkinderenproject Cusco     

Project Voeding:     

Voeding                     0     2.853    -2.853

Geneeskundige zorg                   0            98                          -98

         

Project Onderwijs:        

Docentkosten huiswerkbegeleiding, onderwijs               0     1.427    -1.427

Lesmateriaal                    0         153        -153

St. BOS              600               0          600

Bijdrage uit latente verplichtingen           980               0          980

      

Totaal straatkinderen Cusco                 €   1.580             €   4.531            €   -2.951
     

Project Circa      

Uitgaven volgens bijlage 1                   0  46.421               -46.421

Koersverschil transacties Wilde Ganzen                 0         694        -694

Te verwachten uitgaven/latente verplichtingen                0     2.000    -2.000

Ontvangen inkomsten/bijdragen volgens bijlage 1  49.162               0   49.162

     

Totaal project Circa               €   49.162          €   49.115       €   47
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Omschrijving           Baten     Lasten       Per saldo

     

10) Overheadkosten:     

Personeelskosten                   0           834            -834

Promotiekosten                   0           762            -762

Algemene kosten                   0       2.638       -2.638

Afschrijvingen                    0                 0    0

     

Totaal overheadkosten            €   0               €   4.234  €   -4.234

Personeelskosten     

Vergoedingen voor door vrijwilligers reëel 

gemaakte kosten                   0          802            -802

Reiskosten bestuur en vrijwilligers                 0             32               -32

     

Totaal personeelskosten            €   0     €   834     €   -834
     

Promotiekosten     

Fotoboeken t.b.v. presentaties, bedankkaarten               0           127            -127

Kerstmailing                    0           635            -635

     

Totaal promotiekosten            €   0     €   762                 €   -762
     

Algemene kosten     

Kantoorbehoeften, porti, drukwerk, verslaggeving               0       1.514       -1.514

Telefoon, webhosting, domeinregistratie                0           305            -305

Verzendkosten (o.a. antwoordnummer)                0           433            -433

Kosten akten lijfrenteschenkingen en KvK                0           200            -200

Representatie                    0           186            -186

Accountant                    0  0     0

     

Totaal algemene kosten            €   0               €   2.638 €   -2.638
     

Afschrijvingen     

In 2007 zijn geen inventarisaanschaffingen gedaan. Daarom zijn er geen afschrijvingen verant-

woord. 
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Omschrijving           Baten     Lasten     Per saldo

11) Dotatie voorzieningen:     

Evacuatievoorziening                  0        2.000         -2.000

Totaal voorzieningen             €   0  €   2.000    €   -2.000

In artikel 5 van de statuten is geregeld dat het bestuur maatregelen moet treffen dat projectcoördina-

toren, uitgezonden door de stichting, onverwijld geëvacueerd moeten kunnen worden als de veilig-

heidssituatie in het geding is.  

    

Aan de in 2006 gevormde voorziening is in 2007 een dotatie gedaan, welke gedekt wordt uit het 

overschot op de kosten van uitzending. 

            

12) Financieringsbaten/-kosten:     

Ontvangen intrest ABN AMRO en BCP bank                    96                  0                   96

Vaste bankkosten ABN AMRO                         0            125              -125

Transferkosten Nederland-Peru                        0            149              -149

Transferkosten BCP bank-Peru                        0            281              -281

Koersverschillen                    458   0                458

      

Totaal financieringsbaten/-kosten            €   554     €   555              €   -1
         

13) Incidentele lasten/baten:     

De incidentele lasten en baten bestaan uit 

afwikkelingsverschillen van debiteuren en 

crediteuren.     

Debiteuren                     206  0                206

Crediteuren                           0           159              -159

     

Totaal incidentele lasten/baten            €   206     €   159             €   47



41



42

Ter illustratie wordt in onderstaand diagram de besteding van de in 2007 ontvangen donaties weer-
gegeven. De donaties voor het project Comedor zijn hierbij buiten beschouwing gebleven daar dit 
project in 2008 een aanvang zal nemen.

Besteding toevertrouwde middelen 2007 

Onderverdeling donaties 2007

In onderstaand diagram wordt de onderverdeling van de ontvangen donaties weergegeven.

Overhead NL 4%
Promotiekosten 3%

Kosten uitzending Peru & 
evacuatievoorziening 12%

Project Cusco 7%

Project Circa 74%

Donaties algemeen 11%

Donaties voor uitzending  12%

Donaties voor projecten 77%
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Ter vergelijk is eveneens dezelfde informatie over het jaar 2006 opgenomen. 
Een verheugende constatering hierbij is dat door de aanzienlijke toename in donaties en het wegval-
len van de startkosten in 2007 zowel absoluut als relatief meer besteed is aan de projecten in Peru.

Besteding toevertrouwde middelen 2006 

Onderverdeling donaties 2006

Overige projecten 7% Startkosten 16%

Overhead NL  5%

Promotiekosten & 
promotievoorziening

11%

Project Cusco 30%

Kosten uitzending Peru & 
evacuatievoorziening 24%

Resultaat  7%

Donaties algemeen 61%

Donaties voor projecten 27%

Donaties 
voor 

uitzending
 12%
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Ondertekening van de jaarrekening

Groningen, 15 mei 2008

G.J.A. Wiegant    mr. A.H. Schram   drs. J. Matthijssen RBA
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester
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Bijlage 1. Uitgaven/bijdragen project Circa 2007

Uitgaven project Circa 

    

Omschrijving   Aant./ kind  Begroot  Werkelijk 

  

Bedden    140  6.600    5.171 

Matrassen    330              15.375                15.263 

Matrashoezen    150  1.250         842 

Dekens    350  3.587    1.486 

Lakenset    370  2.460    3.052 

Totaal slaapkamers     €   29.272  €   25.814
     

Aanpassingen badkamers, 

sanitair, keukens, elektra       

kasten, tafels     2.750          13.266   

Verf          525  

  

Totaal aanpassingen        €   3.275  €   13.266
     

Warmwatervoorziening                      759

Gasfornuizen          900   

Keukeninventaris    1.400    

Melkbussen          320    

Totaal keukeninrichting             2.620                994

Stoffering, Huishoudtextiel                     349   

Speelgoed, schoolspullen,      

CD/DVD, TV               1.600                911

Inr. tuin, levende have                      531

Waslijnproject                       291

Openingsfeest                       910

Overhead (budget 10%)             3.677                   2.596

Industriële wasmachine       1            4.500               0

Totale projectuitgaven    €   44.944            €   46.421
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Omschrijving   Aant./ kind   Begroot  Werkelijk 

      

Projectuitgaven       €   44.944                  € 46.421

 

Bijdrage per kind:                 

Begroot   410           €   110

Werkelijk   330                          €   140

Specificatie overhead:     

Algemeen/Adminstratie                  310

Communicatie                    143

Vervoerkosten                    881

Diverse projectkosten                   846

Bonus Eduardo                    416

     

Totaal overhead         €   3.677  €   2.596
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Bijdragen project Circa  

Omschrijving           Totalen 

   

Totaal particulieren, disputen, huwelijksfeesten     €   12.332
  

Fondsen, Serviceclubs, Acties:  

Rotary Club Capelle a/d IJssel      1.000 

Van Cappellen Stichting      5.000 

Stichting Gouwe Daad       2.000 

Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk     2.500 

Arnhemse Montessorischool,  sponsorloop 

in samenwerking met:                    10.695 

Wilde Ganzen        5.858 

Vogeltjesactie Lochem (incl. ontv. in 2006)    2.377 

Pater Eusebius Kemp Stichting      1.000 

Totaal fondsen c.a.         €   30.430
   

Bedrijven:   

Parkwoud Beheer BV       1.000 

Van der Kam Mode       1.000 

Kettner Beheer BV           250 

Deloitte Holding BV       2.000 

Hilversumse Chirurgen Maatschap         250 

Wereld Winkel VU Amsterdam         400 

Het Andere Reizen (ontv. in 2006)         500 

Jos v.d. Bersselaar BV (ontv. In 2006)     1.000 

Totaal bedrijven              €   6.400

  

Totaal bijdragen         €   49.162 
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Bijlage 2. Zakelijke gegevens Stichting El Fuego

Oprichtingsdatum    |   26 september 2005 (Groningen)
Adres      |   Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen
E-mail     |   info@el-fuego.nl
Internet     |   www.el-fuego.nl
Bankrelatie     |   ABN AMRO 49.75.98.043
Dossiernummer handelsregister Kamer van Koophandel te Groningen   |   02090245

De stichting is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ gerangschikt onder artikel 
24 lid 4 van de Successiewet 1956 (2007). 

Per 1 januari 2008 is Stichting El Fuego voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8149.76.542.

Situatie per 31 december 2007

Bestuur
G.J.A. Wiegant, voorzitter
Drs. M. Vogelzang, penningmeester
Mr. A.H. Schram, secretaris
Drs. J. Matthijssen RBA, algemeen bestuurslid

Aantal vrijwilligers
Peru: 3 projectcoördinatoren 
Nederland: 12 vrijwilligers 
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Overzicht Sponsoren

F O T O G R A F I E   &   O N T W E R P
STEFAN VOGELZANG



55



56


