Verkort jaarverslag 2014 – Stichting El Fuego
Doelstelling
‘Kansarme kinderen kansrijker maken’ is de filosofie waar waarmee Stichting El Fuego
(hierna: El Fuego) zich inzet voor straat- en weeskinderen in Peru. Ze reikt deze kinderen
de helpende hand en geeft hen de kans een beter bestaan op te bouwen.
Om dat te bereiken biedt El Fuego gezonde maaltijden aan in een comedor (eethuis),
geeft aanvullend onderwijs, zorgt voor tandheelkundige hulp en zorgt voor een leefbare
omgeving door het opknappen van scholen en tehuizen. El Fuego geeft de kinderen
aandacht en warmte, zodat ze meer vertrouwen in de medemens én in de toekomst
krijgen.
Bovendien leidt El Fuego werkloze vrouwen op tot kokkin/manager. Deze vrouwen
werken in de comedor en zijn daardoor in staat hun gezin te onderhouden. Zij zijn een
voorbeeld en rolmodel voor de kinderen. Ze laten zien dat goed onderwijs en hard
werken waardevol is voor een betere toekomst.
Organisatie
El Fuego is opgericht in 2005 en heeft in Nederland geen betaalde krachten, zij werkt
uitsluitend met vrijwilligers. In 2014 telde El Fuego 25 vrijwilligers in Nederland en 12
medewerkers in Peru. In 2008 heeft El Fuego een Peruaanse stichting (ONG) opgericht,
welke onafhankelijk van de projecten in Peru fungeert en die bestaat uit een bestuur en
lokale werknemers. Daarnaast krijgt El Fuego in Peru steun van en werkt ze samen met
een aantal (lokale) organisaties.
Speerpunten voor 2015
• aantrekken nieuwe bestuursleden
• versterking redactie
• versterking fondsenwerving
Projecten in Peru
Project Comedor El Fuego in Ayacucho
In een sloppenwijk in Ayacucho richtte El Fuego in 2008 een comedor
(huiskamerrestaurant) op, waar ruim 60 schoolkinderen iedere dag een gezonde warme
maaltijd krijgen. De kinderen betalen een kleine bijdrage. Voor de kinderen uit extreem
arme gezinnen wordt de maaltijd dikwijls gesponsord door World Vision.
Voor het bereiden van de maaltijden heeft El Fuego werkloze vrouwen opgeleid tot
volleerde kokkinnen. Naast het bereiden van de maaltijden zorgen de vrouwen voor de
inkoop, voorraadbeheer en kas-/voorraadadministratie.
Als loon kregen zij een maandelijks salaris uitbetaald, en mochten hun kinderen
deelnemen aan de gezonde lunches. Deze baan geeft de vrouwen het nodige
zelfvertrouwen. De vrouwen hebben hierdoor aanzien verworven en voelen zich
verantwoordelijk voor en zijn trots op de comedor. Het is de bedoeling dat deze vrouwen
in de toekomst de comedor zelfstandig runnen. Daardoor blijven zij in staat hun eigen
gezin te onderhouden en blijven gezonde en voordelige maaltijden beschikbaar voor de
kinderen in de wijk.
Eind 2013 is de comedor overgegaan op een nieuw verdienmodel. De kokkinnen zijn nu
zelf eigenaar van de comedor geworden, waardoor zij zelf in principe verantwoordelijk
zijn voor het beleid en de inkomsten.
In 2014 stonden er ongeveer 60 kinderen ingeschreven bij de comedor.
Voor het geheel zelfstandig draaien van de comedor zijn echter meer inkomsten nodig.
De grootste verandering sinds 2013 is dat de comedor nu ook een restaurant is: El Fuego
koopt kindmaaltijden in tegen een redelijke vergoeding en volwassenen en/of studenten
komen er eten tegen betaling van een marktconforme prijs. Bovendien kunnen
maaltijden worden afgehaald. Aanvullend bereiden de kokkinnen cateringopdrachten voor
bedrijven, lokale overheden en non-profit organisaties. De comedor heeft in 2014 49,8%
van de kosten terugverdiend, en het is nog steeds de verwachting dat de comedor in de

toekomst zelfstandig wordt. Het dilemma daarbij is dat de betalende volwassenen
commercieel gezien interessanter zijn dan de kinderen (die een lage prijs betalen voor
een maaltijd). Om verdringing van de kinderen te voorkomen, heeft El Fuego de te
vergoeden inkoopprijs voor de kindmaaltijden per 2015 verhoogd tot bijna het
commerciële volwassenentarief. Omdat beide groepen bestaansvoorwaarde voor de
comedor zijn, is het zaak een goede balans hierin te vinden.
In 2014 brachten twee Nederlandse vrijwilligers een bezoek aan de comedor. Zij
constateerden dat het goed ging met de kinderen, maar dat het nieuwe verdienmodel
voor de kokkinnen verandering en onzekerheid met zich meebracht. Het binnenhalen van
grote(re) opdrachten blijft ook een uitdaging.
Speerpunten voor 2015
•
begeleiden en coachen van de comedor als een zelfstandig commercieel restaurant
•
het nieuwe verdienmodel consequent blijven stimuleren
•
de inkoop van kindmaaltijden door El Fuego
•
miniproject extreme armoedegezinnen
Project Cusco
In de stad Cusco staat een klein kindertehuis dat opgericht is door de organisatie Remar.
In het tehuis wonen circa 60 kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar. Veel van de
kinderen zijn door hun ouder(s) bij het tehuis afgeleverd omdat ze financieel gezien niet
in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. In 2006 nam El Fuego dit kindertehuis mede
onder haar hoede en renoveerde het.
El Fuego zorgt ervoor dat de kinderen bijles krijgen, aangezien de meeste kinderen een
leerachterstand hebben. Tijdens de bijlessen wordt ook aandacht besteed aan de
lichamelijke verzorging van de kinderen (hoofdluis, wormen en andere ziektes). Indien
nodig schaft El Fuego daarvoor medicamenten aan. Ook krijgen de kinderen gedurende
de lessen fruit.
De Engelse lessen die sinds 2013 werden gegeven door de Amerikaanse vrijwilligersorganisatie Proyecto Peru, moesten helaas begin 2014 worden gestaakt bij gebrek aan
vrijwilligers.
Door geldproblemen bij Remar, de organisatie die het kindertehuis heeft opgericht, is de
verzorging van de kinderen onder druk komen te staan. Derhalve zijn er verhuizingen
geweest en is het aannemelijk dat er in 2015 weer verhuisd zal moeten worden.
Omdat het vorige directie-echtpaar begin 2014 zonder opgaaf van redenen en met
achterlating van vele schulden plotseling bleek te zijn vertrokken, is er een nieuwe
directrice aangesteld, die in de loop van 2014 een aantal zaken verbeterd heeft.
El Fuego heeft twee leraressen in dienst. Door de inzet en ondersteuning van El Fuego
(onder meer voor salarissen voor de leerkrachten, reiskosten, fruit en drinken,
schoolmaterialen en medicijnen) zijn de schoolprestaties van de kinderen aanzienlijk
verbeterd. Helaas is er veel verloop onder de kinderen en is er na het afronden van
school vaak geen geld om naar de universiteit te gaan.
Er is sprake van een grote vraag naar uitbreiding van het onderwijspakket,
therapeutische begeleiding van kinderen met een beperking, alsmede opvang van
kinderen van tienermoeders (waardoor zij zelf weer naar school kunnen). Een vrijwilliger
van El Fuego zal in 2015 deze behoefte nader onderzoeken en een projectplan op aanpak
en haalbaarheid toetsen. Ook zal in 2015 wederom een tandartsenproject worden
opgezet, zodat een groot aantal kinderen kan worden gezien en eventueel worden
behandeld door tandartsen.
El Fuego gaat voorlopig door met het ondersteunen van het onderwijsproject Cusco en de
steun uitbreiden daar waar nodig is. Daarvoor zullen dan wel aanvullende middelen
moeten worden aangetrokken.

Speerpunten voor 2015
•
behoeftepeiling vervolgopleidingen docent
•
behoeftepeiling en haalbaarheidsonderzoek opvang kinderen tienermoeders
•
behoeftepeiling en haalbaarheidsonderzoek therapeutische begeleiding kinderen met
beperking
•
bezoek tandartsen
Fondsenwerving
El Fuego ontvangt met name giften, donaties en sponsorbijdragen. Zij besteedt haar
ontvangen gelden maximaal aan haar projecten en doelen en probeert haar
overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Het fondsenwervingsplan 2012 is op kleine
punten aangepast maar nog steeds actueel.
In oktober 2013 behaalde El Fuego de Transparant Prijs voor kleine goede doelen. De
hieraan verbonden geldprijs van € 25.000,- kon in 2014 worden besteed, wat zorgde
voor een goede liquide positie. Ten opzichte van 2013 zijn de totale baten uit
fondsenwerving gedaald. Dit is te wijten aan een maatschappelijke tendens én aan het
feit dat El Fuego in 2014 niet actief gelden heeft geworven, mede doordat de functie van
fondsenwerver bij El Fuego nog steeds vacant was.
Speerpunt voor 2015
•
afronden productie CD/DVD ten behoeve van fondsenwerving
Communicatie
In 2014 is de jaarverantwoording op een andere manier gecommuniceerd.
Het uitgebreide jaarverslag en jaarrekening wordt niet meer gedrukt, maar beschikbaar
gesteld op de website. Ook is een beeldend jaaroverzicht over 2013 verstuurd naar de
relaties van El Fuego.
De kernpunten voor 2014 betroffen algemene en specifieke informatievoorziening, social
media en website, e-mailafhandeling, bedankbeleid en perscontact.
Speerpunten voor 2015
• verbeteren proces actualiseren Facebook en website
• vergroten bereik op Facebook naar 250 likes
• afronding promotie-CD/DVD voor presentaties

Het volledige jaarverslag is te vinden op: www.el-fuego.nl.

Samenvatting
Missie

El Fuego investeert in primaire levensbehoeften en het toekomstperspectief van
kansarme straat- en weeskinderen in Peru door het aanbieden van lokale
professionele zorg op maat.

Organisatie

El Fuego is in 2005 opgericht door Judith Wiegant en bestaat uit 26 vrijwilligers,
waaronder vijf bestuursleden en vijf projectcoördinatoren.
Zij ontvangen geen salaris, wel onkostenvergoeding.

Projecten

Project Cusco 2006
tot heden

Reorganisatie kindertehuis, bijlessen, voedselsuppletie en geneesmiddelen voor 60 kinderen.

Project Comedor
El Fuego 2008 tot heden

Inrichten Comedor (eetkamerrestaurant), opleiding
vijf werkloze vrouwen tot kokkinnen/managers.
Dagelijkse maaltijd voor 63 kinderen en 43 volwassenen.
Aandeel zelfvoorziening: 49,8%.

Tandartsenproject

Ayacucho: 225 kinderen

Afgesloten

Project San Ignacio 2009
(inrichting Comedor voor projecten 120 kinderen)
Project Circa 2007 – 2009
(renovatie acht kindertehuizen - 350 kinderen)

Partners

Stichting Circa - bij Project Circa en Project Comedor San Ignacio
Stichting Mama Alice - bij Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) - bij Comedor El Fuego
World Vision - bij Project Comedor El Fuego
Restaurant Via Via - in Ayacucho
Agripina Quispemaylla Caviedes - Lerares Project Cusco
Stichting INTI - tandartsenproject

Communicatie

Facebook
www.facebook.com/stichtingelfuego
Twitter
https://twitter.com/st_el_fuego
Digitale nieuwsbrieven twee maal per jaar
www.el-fuego.nl
Donateursbrieven twee maal per jaar
info@el-fuego.nl
(Verkort) Jaarverslag
Infographic

Fondsenwerving

Registratie

Financiën

Donaties en fondsenwervende acties

totaal 2014:

€ 28.500

CBF – Certificaat voor Kleine Goede Doelen
ANBI – RISN nummer 8149.76.542

Totale baten
Totale lasten

2014
€ 28.800
€ 33.700

2013
€ 51.300
€ 40.300

2012
€ 54.300
€ 47.100

Besteed aan
(in % van de lasten):
doelstelling
87,6%
87,7%
89,2%
fondsenwerving, beheer,
verantwoording
12,4%
12,3%
10,8%
-------------------------------------------------------------------------------------Reserve en bestemmingsfondsen € 17.600
€ 22.600
€ 11.600

Summary
Mission

El Fuego invests in the primary needs and perspective of underprivileged street
children and orphans by offering local, professional care in Peru.

Organisation

The foundation is initiated in 2005 by Judith Wiegant. The foundation is run by
26 volunteers among which five board members and five project coordinators.
They receive no salary, but an expense allowance.

Projects

Project Cusco 2006 ongoing

Reorganisation children’s home, tuition, food,
food supplements and medicine for 60 children.

Project Comedor
El Fuego 2008 ongoing

Furnish Comedor (canteen), training six
unemployed women to become cooks/managers.
Daily meals for 63 children and 43 adults.
Project is 49.8% self-sufficient

Project Dental Care
Realised

Ayacucho: 225 children
Project San Ignacio 2009
(furnish Comedor for 120 children)
Project Circa 2007-2009
(renovation 8 children’s homes - 350 children)

Partners

Foundation Circa - Project Circa and Project Comedor San Ignacio
Foundation Mama Alice - Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) - Comedor El Fuego
World Vision - Project Comedor El Fuego
Restaurant Via Via - Ayacucho
Agripina Quispemaylla Caviedes - Teacher Project Cusco
Foundation INTI - Project Dental Care

Communication

Facebook
Twitter
Digital newsletters twice a year
Contributors letter twice a year
Abridged version of Annual report
Infographic

Fundraising

Donations and fundraising actions

Registration

CBF – Dutch Quality mark for Charities
ANBI – Qualification from (Dutch) Tax Authority

Finance

www.facebook.com/stichtingelfuego
https://twitter.com/st_el_fuego
www.el-fuego.nl
info@el-fuego.nl

total 2014:

2014
Assets total
Liabilities total
Spend on
(in % of liabilities):
objective
stock recruitment,
management account
Reserve and allocated stocks

€ 28,800
€ 33,700

€ 28,500

2013
€ 51,300
€ 40,300

2012
€ 54,300
€ 47,100

87.6%

87.7%

89.2%

12.4%

12.3%

10.8%

€ 22,600

€ 11,600

€ 17,600

