
 

 

Stichting El Fuego zoekt:  
vrijwilliger 

Projectcoördinator(en) m/v 
met affiniteit voor Zuid Amerika (Peru) en kansarme kinderen 
 
 

Wil jij helpen kansarme kinderen kansrijker te maken? Ben jij een aanpakker met ondernemerszin en 
durf je met je voeten in de modder te staan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Stichting El Fuego is op zoek naar projectleiders die haar projecten in Ayacucho en Cusco (Peru) 
vanuit Nederland (en op locatie) kunnen aansturen. 
 
Over ons: 
‘Kansarme kinderen kansrijker maken’ is de filosofie waarmee Stichting El Fuego zich inzet voor 
straat- en weeskinderen in Peru. Ze reikt deze kinderen de helpende hand en de kans een beter 
bestaan op te bouwen. El Fuego is in 2005 opgericht, toen initiatiefneemster Judith Wiegant haar 
droom ‘het helpen van straat- en weeskinderen’ werkelijkheid maakte. Op dit moment telt de 
stichting ongeveer 20 vrijwilligers, waaronder 5 bestuursleden en 3 projectcoördinatoren.  
 
Projecten: 
Stichting El Fuego heeft op dit moment 2 lopende projecten: 
 
1. Het onderwijsproject in Cusco. In een kindertehuis wordt door drie docenten bijlessen en 
huiswerkbegeleiding gegeven. Daarnaast verzorgen de docenten kleine medische handelingen en 
verzorgen zij schoon drinkwater en fruit tijdens de lessen. 
 
2. De Comedor El Fuego (eetkamerrestaurant) in Ayacucho. Hier nuttigen dagelijks ongeveer 50 
kansarme kinderen een volwaardige maaltijd tegen een zeer geringe vergoeding. Er werken 5 
kokkinnen die de comedor zelfstandig runnen. Tevens werkt hier een boekhouder. Het doel is de 
comedor financieel onafhankelijk van El Fuego te laten worden. El Fuego zal dan alleen nog de 
kindermaaltijden financieren. 
 
We zoeken voor elk project 1 of meer projectcoördinatoren. 



Functieomschrijving/taken: 
Je begeleidt en coacht de Peruaanse medewerkers en laat zodoende het strategisch beleid van 
Stichting El Fuego uitvoeren. Je beoordeelt rapportages van de Peruaanse medewerkers en je 
communiceert wekelijks per e-mail of Skype met hen, over onder meer financiële en personele zaken. 
Je denkt creatief mee met de medewerkers en helpt eventuele problemen op te lossen.  
 
Je begeleidt en coacht Nederlandse projectcoördinatoren die werkzaam zijn op de projecten van 
Stichting El Fuego.  
 
Je werkzaamheden worden voornamelijk vanuit Nederland verricht, daarnaast ga je incidenteel naar 
Peru voor een periode van een aantal weken tot een aantal maanden. 
Je reist (minimaal) één keer per jaar af naar Peru om een bezoek te brengen aan onze projecten, deze 
te monitoren, functioneringsgesprekken te voeren en om de band met de medewerkers te 
versterken.  
Voorbereidende werkzaamheden worden zoveel mogelijk in Nederland gedaan, waardoor de tijd die 
je in Peru verblijft zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden. 
Wij bieden je de mogelijkheid om unieke ervaringen op te doen en uiteraard worden de kosten voor 
je reis naar Peru en de kosten van je verblijf in Peru door de stichting vergoed, net als de overige 
onkosten die je maakt. 
 
Gemiddeld werken er 2 projectcoördinatoren enkele maanden per jaar op de projecten.  
In overleg met het bestuur selecteer je toekomstige geschikte kandidaten voor het coördinatorschap 
en organiseer je enkele logistieke zaken rondom de reis en het verblijf van de coördinatoren. 
 
Een absolute must:  goede beheersing van de Spaanse taal (zowel mondeling als schriftelijk), dan wel 
de bereidheid dit snel te leren. 
 
Je stelt het bestuur van El Fuego maandelijks (of indien nodig vaker) op de hoogte van alle 
inhoudelijke, financiële en personeelszaken in Peru. Dit kan zowel digitaal als ‘face to face’. 
 
 
Interesse? 
Heb jij affiniteit met Zuid Amerika (Peru) en met kansarme kinderen? Heb jij affiniteit met het trainen 
en coachen van mensen, zodat zij zelf het stokje kunnen overnemen en projecten zelfstandig kunnen 
draaien? Vind je het leuk om naast de wekelijkse werkzaamheden vanuit Nederland, één of twee keer 
per jaar naar Peru te reizen om de projecten te bezoeken en de voortgang te monitoren? 
 
Ben je een aanpakker, daadkrachtig en ben je niet op je mondje gevallen? Heb je de passie om samen 
met een enthousiaste groep vrijwilligers kansarme kinderen kansrijker te maken en wil jij meehelpen 
het vuur door te geven? Ben je bereid je vrijwillig tussen de 2 en 10 uren per week in te zetten voor 
deze kinderen vanuit Nederland en daarnaast om incidenteel naar Peru af te reizen? Dan is deze 
functie perfect voor jou! 
 
Wil je meer informatie over onze stichting, kijk dan eens op onze website www.el-fuego.nl, waar je 
ook ons jaarverslag kunt vinden. Heb je interesse of vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar onze 
voorzitter Harry de Ruiter (info@el-fuego.nl) o.v.v. ‘projectleider’. 
 
 

http://www.el-fuego.nl/
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