Ve
erkortt jaarve
erslag 2011 - Stich
hting E
El Fueg
go
Het uitg
gebreide jaa
arverslag 20
011 vindt u, net als dit verkorte jaa
arverslag, o
op de website:
www.el--fuego.nl.

Missie
Stichtin
ng El Fuego investeert in primaire
e levensbeh
hoeften en het toekom
mstperspec
ctief van
kansarm
me straat- en weeskin
nderen in Pe
eru door he
et aanbiede
en van loka
ale professionele
zorg op
p maat.
Organiisatie
De stich
hting is in 2005
2
opgerricht door J udith Wiegant en besttaat uit 21 vrijwilligers,
waaronder vijf bes
stuursleden
n en drie prrojectcoördinatoren. Zij
Z ontvange
en geen salaris,
kostenvergo
oeding.
wel onk
Projectten
Project Cusco, 200
06

Reorganisat
R
tie kinderte
ehuis, bijles
ssen, tot he
eden voeds
selsuppletie
s
en
n geneesmiddelen voo
or 45 kinde
eren.
Project Circa, 2007 - 2009 Renovatie
R
a
acht kindertehuizen - 350 kinderren.
Project Comedor El
E Fuego,
2008 - heden
Inrichten
I
Co
omedor (hu
uiskamerre
estaurant), opleiding zes
z
werkeloze
w
v
vrouwen tot kokkinnen/managerrs. Dagelijk
kse
maaltijd
m
vo or 120 kind
deren.
Project San Ignaciio 2009 Inrichting
I
C
Comedor vo
oor 120 kinderen.
ers
Partne
Stichtin
ng Circa – bij
b Project Circa
C
en Pro
oject Come
edor San Ignacio
Stichtin
ng Mama Alice – bij Prroject Come
edor El Fue
ego
ONG (O
Organización No Guberrnamental)) – bij Comedor El Fue
ego
Agripina
a Quispema
aylla Cavied
des – lerare
C
es Project Cusco
Restaurrant Via Via
a - Ayacuch
ho
unicatie
Commu
Digitale
e nieuwsbrie
even twee maal per ja
aar
Donateursbrieven twee maal per jaar
Jaarverrslag
www.el-fuego.nl en
e info@el-ffuego.nl
enwerving
g
Fondse
Donatie
es en fondsenwervend
de acties to taal 2011: € 33.500
Registrratie
CBF-keurmerk (sin
nds 2009) - Certificaa
at voor klein
ne goede doelen
s 2007) - Fiscaal
F
num
mmer 8149.76.542
ANBI-sttatus (sinds
Financiën
Totale b
baten
Totale lasten
d aan (% van de laste
en)
Besteed
- doelsttelling
- fondse
enwerving,
behee
er, verantwo
oording
Reserve
e en bestem
mmingsfond
dsen

20
011
€ 33
3.900
€ 44
4.800

20
010
€ 29.200
€ 37.600

2009
€ 35.500
€ 40.700

0%
91,0

81,9%

83,0%

%
9,0%
€ 4.4
400

18,1%
€ 15.400

17,0%
€ 23.800

Missie
Onze m
missie vloeitt direct voo
ort uit de drroom en pa
assie van Ju
udith Wiega
ant en sluit
naadloo
os aan bij de
d problema
atiek die El Fuego te lijf wil gaan
n. Deze misssie luidt: Het
H
investeren in prim
maire levens
sbehoeften en het toekomstpersp
pectief van kansarme straatskinderen in ontwikke
elingslanden
n door het aanbieden van lokale profession
nele
en wees
zorg op
p maat.
Om die missie uit te voeren richt
r
El Fue
ego zich op de realisattie van een gezonde en
e
veilige leefomgeving voor strraat- en we
eeskinderen
n door hen een zo stab
biel mogelijjke
et kinderteh
huis te bied
den. Daarbij staan niett alleen strructuur,
situatie op school en/of in he
aat, hygiën
ne en gezon
nde voeding
g centraal, maar neme
en ook spo rt en spel een
e
regelma
belangrrijke plaats in. Bovend
dien worden
n (bij)lesse
en gegeven waar dat p
passend en
mogelijk is.
en
Vijf doelstellinge
et verwezen
nlijken van onze missiie zijn vijf doelstelling
d
en geformu
uleerd:
Voor he
1. Het b
bieden van financiële ondersteun
ning aan lok
kale projecten om te v
voorzien in de
primaire
e levensbehoeften en educatie v
van straat- en weeskin
nderen.
2. Het g
geven van praktische begeleiding
g aan de Pe
eruaanse werknemers
w
s van de
geselec
cteerde projjecten doorr het uitzen
nden van prrojectcoörd
dinatoren en
n/of vrijwilligers.
3. Het rrealiseren van
v
educatiie in de bre
eedste zin van
v
het woo
ord om hett
toekom
mstperspectief te verbe
eteren voorr de bij de projecten
p
betrokken
b
lo
okale bevolking.
4. Het v
verwerven van financiiële steun v
voor lopend
de en nieuw
we projecte
en.
5. Het b
bevorderen
n van alles wat
w bijdraa
agt aan de voorgaande
v
e doelstellin
ngen.
Millenniiumdoelstellingen
El Fuego probeert in haar beleid zoveel mogelijk van
v
de kern
npunten uit de
an de Algem
mene Vergadering van
n de Veren igde Naties
s mee
Millenniiumverklariing 2000 va
te neme
en:
• De be
estrijding va
an armoede
e en onderv
voeding - door
d
opleidiing van vro
ouwen en het
aanbied
den van gez
zonde maaltijden aan kinderen.
• Bereik
ken van een goede ba
asiseducatie
e - door aanvullend on
nderwijs.
• Gelijk
kwaardigheiid tussen mannen
m
en vrouwen - door opleid
ding van vrrouwen tot
kokkinn
nen / managers, waarrdoor hun p
positie als vrouw
v
verstterkt wordt .
• Duurz
zame omge
eving – doo
or o.a. zelfsstandige pro
ojecten, lok
kale partne
erschappen,,
gebruik
k van duurz
zame materrialen en vo
oorzieninge
en voor schoon drinkw
water.
ur
Bestuu
G.J.A. W
Wiegant, vo
oorzitter
drs. H.M
M.A. van He
euveln, pen
nningmeestter
mr. A.H
H. Krabbe-S
Schram, alg
gemeen lid..

H.W.
H
Hoorn, secretariss
mr.
m M.F.C.M
M. Benus, a
algemeen lid

Projecttcoördinattoren
J.E. Wie
egant
S.M. Sc
cheeren
K.W. Ad
dema PhD
ONG
Organización No Guberrnamental)) El Fuego is op 5 septtember 200
08 opgerich
ht in
ONG (O
Ayacuch
ho. Dankzijj deze lokale ONG hee
eft Stichting
g El Fuego in Peru me
eer
bewegin
ngsvrijheid. De belang
grijkste voo
ordelen zijn
n de rechtspersoonlijk
kheid in Perru en de
daaraan
n verbonde
en aanspraa
ak die El Fu
uego kan maken
m
op on
ndersteunin
ng door de
Peruaan
nse overheid.
Projectten
El Fuego heeft zich
h de afgelo
open zes jaa
ar ingezet voor
v
een aa
antal projeccten, waarv
van de
gaan. Twee
e projecten hebben on
nze steun
meeste inmiddels op eigen kracht doorg
voorlop
pig nog nodig: Project Comedor E
El Fuego en
n het Straattkinderenprroject Cusc
co.

De projecten word
den geleid en
e uitgevoe
erd door prrojectcoördiinatoren, d ie daarover
atig verslag
g uitbrenge
en aan het b
bestuur. De
e bedoeling
g is dat de p
n enige
regelma
projecten na
tijd op z
zelfstandige basis gerrund worde n door de lokale bevo
olking. Zola ng dat niett
mogelijk is, blijft El
E Fuego he
et project stteunen. De
e aansturing
g van de prrojecten va
anuit
and is moge
elijk dankzij betrouwb
bare en loya
ale Peruaan
nse medew
werkers.
Nederla
atoren Judith Wiegantt en Sabien
n Scheeren brachten in
n oktober 2011
2
De projectcoördina
zoek aan de
e projecten
n. Fotograaff Stefan Vo
ogelzang gin
ng dit keerr mee om alles
een bez
vakkundig op beelld en video vast te leg
ggen. Anja Vogelzang,, de vrouw van Stefan
n, heeft
Scheeren he
et matrasse
enproject u itgevoerd.
samen met Judith Wiegant en Sabien S
E Fuego in Ayacucho
Project Comedor El
In 2008
8 zette El Fuego een comedor
c
(h uiskamerre
estaurant) op
o in een ssloppenwijk
k in
Ayacuch
ho. Iedere dag krijgen
n 120 kinde
eren een ge
ezonde warrme maaltijjd. Deze grroep
bestaatt uit 100 kin
nderen die een kleine bijdrage betalen en 20
2 kinderen
n uit extree
em arme
gezinne
en. Voor de
eze laatsten
n wordt de maaltijd in de meeste
e gevallen g
gesponsord. Ook
komen er dagelijk
ks zo’n 25 volwassenen
v
n en/of studenten eten voor een
n normale prijs.
p
et bereiden van de ma
aaltijden he
eeft El Fueg
go zes werk
kloze vrouw
wen opgeleid tot
Voor he
volleerd
de kokkinne
en, die ook
k zorgen vo or cateringopdrachten
n, de inkoo p, het
voorraa
adbeheer en
n de admin
nistratie.
medor heeft inmiddels 14 werkne mers en de
e kokkinnen
n runnen ‘h
hun’ Comed
dor met
De com
groot gemak en ve
eel enthous
siasme. De vrouwen lo
open regelm
matig stage
es bij
mmeerde restaurants
r
.
gerenom
Het aan
ntal cateringopdrachte
en bij bedrijjven is nog
g te weinig om voldoen
nde inkoms
sten te
genererren voor ee
en zelfstand
dig draaiend
de comedo
or. Daar mo
oet in 2012 nog meer
aandacht aan bestteed worde
en.
nlangs een aardappelm
a
machine aa ngeschaft om
o geschild
de aardapp
pelen te kun
nnen
Er is on
leveren aan restau
urants. In 2012
2
streve
en we naar 10 à 15 va
aste contra cten.
0 heeft Judiith een huis
sbezoek afg
gelegd aan de kokkinn
nen van de
e comedor. Daar
In 2010
ontdektte zij dat hu
un matrass
sen totaal v
versleten waren of zelffs soms onttbraken.
In Nede
erland heefft El Fuego geld ingeza
ameld om voor
v
alle ko
okkinnen en
n hun gezin
nsleden
nieuwe matrassen
n te kopen. Afgelopen oktober ko
onden Judith, Anja en Sabien hett
matrass
senproject uitvoeren tijdens
t
hun
n bezoek aa
an Peru. De
e kokkinnen
n waren
dolgelukkig en hett project is naar onze mening da
an ook gesla
aagd!
s het projec
ctplan uit 2008
2
zou de
e comedor eind 2012 in staat mo
oeten zijn 90%
9
Volgens
van de kosten zelff terug te verdienen.
v
D
De kans is groot dat dit
d niet gere
ealiseerd wordt
w
ge de volgende redene
en:
vanweg
• sterke
e kostenstijjgingen van
n voedsel, lloon, huisvesting en transport;
• inkom
msten uit de
e catering zijn
z
instabie
el;
• de win
nstmarge van
v
de opdrrachten is tte gering.
Stichtin
ng El Fuego blijft echte
er streven n
naar zo sne
el mogelijke
e zelfstand igheid. Tot die tijd
blijft El Fuego dit project
p
fina
ancieel onde
ersteunen. In 2012 za
al El Fuego dan ook ex
xtra
aandacht geven aa
an fondsenwerving vo
oor dit proje
ect.
Project Cusco
In de sttad Cusco staat
s
een klein kinderttehuis dat is opgezet door de org
ganisatie Remar.
R
In dat ttehuis wone
en kinderen
n in de leefftijd van 11 maanden tot 18 jaarr. Door
verwaarlozing, mis
shandeling en/of misb
bruik zijn deze kindere
en op straa
at beland en
n
elijk in dit tehuis
t
terec
cht gekome
en.
uiteinde
In 2006
6 nam El Fu
uego dit kin
ndertehuis o
onder haarr hoede. De
e projectcoö
ördinatoren
n
renovee
erden het huis,
h
lieten nieuwe bed
dden en ma
atrassen maken en ko
ochten kled
ding en
speelgo
oed. Ook zo
orgden ze voor
v
een ex
xtra leerkracht en extrra voedselto
oevoer.
De 45 k
kinderen he
ebben dit ja
aar een nie uw onderko
omen gekre
egen en zij n nu verde
eeld
over tw
wee tehuizen: een jong
gens- en ee
en meisjesttehuis. El Fuego zorgtt ervoor datt de

kindere
en bijscholin
ng krijgen, aangezien de meeste
e kinderen een
e
leerach
hterstand hebben.
Tijdens de bijlesse
en wordt oo
ok aandach
ht besteed aan
a
de licha
amelijke ve
erzorging van de
kindere
en in geval van hoofdlu
uis, worme
en en anderre ziektes. El Fuego zo
orgt daarbijj voor
de nodige medicam
menten. Oo
ok krijgen d
de kinderen
n gedurende de lessen
n fruit, yoghurt,
n bronwater.
melk en
ares die bij El Fuego in
n dienst
El Fuego heeft bij dit project veel steun aan Agripiina, de lera
wordt daarb
bij geholpen
n door twee
e stagiaires
s en een wiskundelera
aar. De
is. Zij w
schoolp
prestaties gaan nog steeds vooru
uit en ook de
d lichameliijke gezond
dheid van de
d
kindere
en is aanzie
enlijk verbeterd.
dige sponso
oractie van Op Stoom in de zome
er van 2011
1 heeft El Fuego
F
Dankzij de geweld
ndersteunin
ng kunnen geven aan dit projectt in de vorm
m van lesm
materiaal,
extra on
schoolk
kleding en boekenkast
b
ten.
Websittes
Op www
w.el-fuego.nl kan men
n algemene
e en actuele
e informatie
e over de sstichting vin
nden.
De web
bsite is in ju
uli 2011 tottaal vernieu
uwd: royale
er van opze
et, uitgebre
eider en acttueler,
meer fo
oto’s, en vo
oorzien van een iDEAL
L-betaalfunc
ctie.
Op de w
website ww
ww.verrijken
ndperu.nl iss zowel een
n prachtige film als ee
en uitgebreid
fotoboe
ek te bekijk
ken, gemaakt door foto
ograaf en vormgever
v
Stefan Vog
gelzang tijd
dens zijn
bezoek aan onze projecten
p
in
n Peru.
punten 2012
Speerp
Algeme
een
• Verste
erking reda
actie.
• Aantrekken nieu
uwe adminis
strateur.
uwe projectcoördinatorr.
• Aantrekken nieu
ellen communicatieplan.
• Opste
• Onderrzoek inzett sociale me
edia en zoe
eken beheerder.
• Verva
aardiging prromofilm vo
oor presenttaties.
• Vaststtellen en uitvoeren Fo
ondsenwerv
vingsplan 2012.
E Fuego
Project Comedor El
• Financ
ciële zelfsta
andigheid naar
n
90% ((nu 45%).
• Toena
ame van 10
0 cateringopdrachten.
• 10-15
5 vaste contracten me
et restauran
nts voor lev
vering geschilde aarda
appelen.
• Rijless
sen en verd
dere opleiding kokkinn
nen.
• Aansc
chaf eigen (tweedehan
(
nds) auto.
Project Cusco
• Meer vaste leerk
krachten.
eiding biblio
otheek.
• Uitbre

