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Verkort jaarverslag 2012 – Stichting El Fuego 

 
‘Kansarme kinderen kansrijker maken’ is de filosofie waar 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.  

 

Om dat te bereiken biedt El Fuego gezonde maaltijden aan in een comedor 

(eethuis), geeft aanvullend onderwijs 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 door te laten 
zien dat goed onderwijs en hard werken wel degelijk zin heeft voor een betere 

toekomst. 

 

Organisatie 
De stichting heeft in Nederland geen betaalde krachten en is volledig afhankelijk 

van vrijwilligers. In 2012 telde El Fuego 23 vrijwilligers in Nederland en 15 

medewerkers in Peru. 
 

Projecten in Peru 
Project Comedor El Fuego 

In een sloppenwijk in Ayacucho richtte El Fuego in 2008 een comedor 
(huiskamerrestaurant) op, waar 120 schoolkinderen iedere dag een gezonde 

warme maaltijd krijgen. De kinderen betalen een kleine bijdrage. Voor de 20 

kinderen uit extreem arme gezinnen wordt de maaltijd gesponsord door World 
Vision. 

 

Voor het bereiden van de maaltijden heeft El Fuego zes werkloze vrouwen 

opgeleid tot volleerde kokkinnen. Naast het bereiden van de maaltijden zorgen 
de vrouwen voor de inkoop, voorraadbeheer en kas-/voorraadadministratie. 

De vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor de comedor en lokaal hebben zij 

meer aanzien verworven omdat zij een bedrijf runnen en de kinderen uit de wijk 
een gezonde maaltijd geven. Dat geeft de vrouwen het nodige zelfvertrouwen. 

 

Door de kinderen een gezonde maaltijd, aandacht en warmte te geven zijn ze in 
staat betere schoolprestaties neer te zetten en te ervaren dat ze iemand zijn die 

meetelt in de maatschappij. Ze krijgen het zelfvertrouwen dat nodig is om een 

betere toekomst op te bouwen en makkelijker aansluiting te vinden met de 

groeiende economie in hun wijk. 
 

De ontwikkeling van dit project naar het zoveel mogelijk op eigen benen staan 

vordert gestaag, maar blijft ver achter bij de verwachtingen. Er is in het 
afgelopen jaar sprake geweest van te geringe toename van cateringopdrachten. 

Voor het aardappelproject hadden we voor 2012 gepland 10-15 vaste contracten 

binnen te halen. Ook dat is niet gelukt. Omdat de resultaten achterbleven bij de 



verwachtingen hebben wij enkele plannen in 2012 niet kunnen realiseren, zoals 

de aanschaf van de auto en het laten volgen van rijlessen. 
 

Speerpunten voor 2013: 

• Financiële zelfstandigheid naar 50% (nu 35%). 
• Evaluatie van het project in relatie tot projectplan, de economische 

ontwikkeling en het in 2013 te verrichten (haalbaarheids)onderzoek. 

• Rijlessen Richard en indien mogelijk kokkinnen. 

• Aanschaf tweedehands auto. 
• Miniproject extreme armoedegezinnen. 

• Bezoek tandartsen. 

 
Project Cusco 

In de stad Cusco staat een klein kindertehuis dat opgericht is door de organisatie 

Remar. In het tehuis wonen ca 61 kinderen in de leeftijd van 11 maanden 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 onder haar hoede. El Fuego zorgt ervoor 
dat de kinderen bijles krijgen, aangezien de meeste kinderen een leerachterstand 

hebben. Tijdens de bijlessen besteden we ook aandacht aan de lichamelijke 

verzorging van de kinderen in geval van hoofdluis, wormen en andere ziektes. 
Indien nodig schaft El Fuego daarvoor medicamenten aan. Ook krijgen de 

kinderen gedurende de lessen fruit, yoghurt, melk en bronwater. 

 

El Fuego heeft drie leraressen in dienst. Door de inzet van El Fuego zijn de 
schoolprestaties van de kinderen aanzienlijk verbeterd. Twee van onze eerste 

leerlingen gaan nu zelfs naar de universiteit!  

 
In de maand september is Lianne Scholte als vrijwilliger werkzaam geweest bij 

het project Cusco. Zij heeft onder andere geholpen met het inrichten van het 

nieuwe tienertehuis. Via de organisatie ‘Het Andere Reizen’ heeft Miriam 
Schouten zich als vrijwilligster aangemeld bij El Fuego. In de maand oktober 

heeft zij vier weken gewerkt in het meisjestehuis. 

 

In 2012 is geïnvesteerd in nieuwe bedden en matrassen. Ook zijn boeken voor 
de schoolbibliotheek aangeschaft en is gezorgd voor schoolspullen. Tenslotte zijn 

waterzuiveringsinstallaties met filters geïnstalleerd. 

 

Fondsenwerving 
We hadden niet verwacht dat 2012 qua donaties zo’n goed jaar zou worden. De 

ambitie uit het Fondsenwervingsplan 2012, te weten € 50.000, werd zelfs 

overtroffen! Hierdoor kon extra in de projecten in Peru worden geïnvesteerd. 
 

Communicatie 
In 2012 is El Fuego actief geworden op Twitter en Facebook. Dit betekent een 
welkome aanvulling op onze communicatie met donateurs en sponsors. 
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Het volledige jaarverslag is te vinden op www.el-fuego.nl. 

Stichting 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.  

Organisa-

tie 

 

De stichting is in 2005 opgericht door Judith Wiegant en bestaat uit 
23 vrijwilligers waaronder vijf bestuursleden en drie projectcoördinatoren 
Zij ontvangen geen salaris, wel onkostenvergoeding. 

Missie 

 

Projecten 

 

 

 

 

 

 

 

Partners Stichting Circa – bij Project Circa en Project Comedor San Ignacio 
Stichting Mama Alice – bij Project Comedor El Fuego 

ONG El Fuego (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 

Communi- 
catie 

 

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 
Jaarverslag 

Fondsen- 
werving 

Donaties en fondsenwervende acties        totaal 2012       €  54.200 

Project Cusco 2006  Reorganisatie kindertehuis – bijlessen -  
tot heden voedselsuppletie en geneesmiddelen voor  

55 kinderen. 

 
Project Circa 2007 - 2009 Renovatie acht kindertehuizen - 350 kinderen 

 
Project Comedor   Inrichten Comedor (eetkamerrestaurant) 
El Fuego 2008 -  Opleiding zes werkloze vrouwen tot  
tot heden   kokkinnen / managers. 

Dagelijkse maaltijd voor 120 kinderen. 

 
Project San Ignacio 2009  Inrichting Comedor voor 120 kinderen. 

CBF  – Certificaat voor Kleine Goede Doelen 

ANBI – Fiscaalnummer 8149.76.542 

Registratie 

     2012    2011   2010 

Totale baten          €  54.300      €  33.900      €  29.200 
Totale lasten        €  47.100      €  44.800      €  37.600 

 

Besteed aan  
(in % van de lasten): 
doelstelling     89,2%  91,0%  81,9% 
fondsenwerving, beheer,  
verantwoording   10,8%    9,%  18,1% 
------------------------------------------------------------------------------ 

Reserve en bestemmingsfondsen € 11.600   €    4.400       € 15.400 

 
Financiën 
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