
 

 

 

Nieuwsbrief van Stichting El Fuego juli 2014 

 

Dit is de 22e nieuwsbrief van Stichting El Fuego 
 
Met deze 22e nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden 
van het reilen en zeilen van Stichting El Fuego. 
 
Verheugd kunnen wij melden dat wij een nieuwe project-
coördinator hebben gevonden! Ayschlaine Profas gaat ons team 
van coördinatoren versterken. Deze enthousiaste Curaçaose vrouw 
wilde graag iets concreets doen met haar kennis van project-
management en de Spaanse taal. Zij heeft inmiddels kennisgemaakt 
met het bestuur en de andere projectcoördinatoren, die haar van 
harte welkom heetten. Projectcoördinatoren Annelies Koop en 
Maartje de Boer hebben besloten om eind 2014 / begin 2015 weer 
een bezoek te brengen aan Peru. 

  

 

Jaarverslag 2013 en inschrijving Transparant Prijs 2014 
 
Het jaarverslag 2013 is gereed! Deze staat op onze website: 
www.el-fuego.nl  
Wilt u een verkorte versie van hetgeen er in 2013 is gebeurd? Dat 
kan! Het verkorte jaarverslag 2013 staat namelijk ook op die 
website. 
 
Stichting El Fuego heeft zich onlangs wederom ingeschreven voor 
de Transparant Prijs. De Transparant Prijs is ingesteld voor 
maatschappelijke organisaties die in Nederland aan 
fondsenwerving doen of die op andere wijze geld en middelen 
besteden aan een maatschappelijk of charitatief doel. De prijs 
wordt uitgereikt aan een charitatieve instelling die met haar 
jaarverslag donateurs het beste informeert over haar inspanningen 
van het afgelopen jaar. Stichting El Fuego heeft in 2013 met haar 
jaarverslag 2012 de 1e prijs gewonnen in de categorie ‘kleine 
fondsenwervende instellingen’. 

  

 

Inschrijving bij Partin 
 
Stichting El Fuego heeft haar lidmaatschap bij het Instituut 
Fondsenwerving opgezegd. Het bestuur heeft hiertoe besloten 
omdat het zich niet kan vinden in het standpunt van het Instituut 
over de besteding van donaties aan overheadkosten.  
Het bestuur heeft besloten zich aan te sluiten bij Partin. Dat is een 
laagdrempelige brancheorganisatie voor kleine goede doelen in 
ontwikkelingssamenwerking die zich richt op PARTiculiere 
INitiatieven. Partin behartigt hun collectieve belangen bij de 
overheid. Ook laat Partin haar stem horen over het opheffen van 
allerlei subsidiemogelijkheden door de overheid en onderhoudt zij 
daarnaast contacten met allerlei organisaties in ontwikkelings-
samenwerking.  
Kijkt u voor meer informatie over Partin op www.partin.nl. 

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


  

 

Onderwijsproject Cusco 
 
El Fuego zorgt ervoor dat kinderen uit het kindertehuis Remar 
bijlessen krijgen om leerachterstanden in te lopen. 
 
De organisatie Remar heeft voor dat kindertehuis een nieuwe 
directrice, Maria, aangesteld. Vanaf dat moment is de 
communicatie tussen de tehuisdirectie en Agripina, onze 
hoofddocente, sterk verbeterd. Wij hopen dat dit zo blijft. 
 
De kinderen die worden ondersteund en/of begeleid, boeken 
duidelijk vooruitgang. Sommige kinderen hebben echter meer tijd 
nodig om bepaalde schoolopdrachten af te ronden. In korte tijd 
proberen de docentes de kinderen op niveau te krijgen, maar om 
een goede basis te creëren is meer tijd en inzet nodig. Onze 
docentes kunnen het werk nauwelijks aan. Daarom wordt gezocht 
naar een nieuwe leerkracht die het team kan komen versterken. 
 
In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat het opvanghuis voor 
jongens naar een zeer moeilijk bereikbare locatie was verplaatst. 
Uit een recente rapportage van Agripina blijkt dat de kinderen 
weer terug zijn. Enkele spullen, waaronder een door onze 
donateurs bekostigde kast, moeten nog wel worden terugverhuisd. 
Wij houden de vinger aan de pols. 

  

 

Comedor El Fuego 
 
De ontwikkeling van de verzelfstandiging van de Comedor laat een 
positieve lijn zien. In Nederland wordt gewerkt met een advies-
team om de begeleiding en de coaching van de medewerkers van 
de Comedor steeds te verbeteren. 
 
Op 12 juli jl. is er een workshop 'zelf-verbetering' georganiseerd 
voor de kokkinnen. De workshop duurde ongeveer twee uur en 
Joni Margot en Richard (respectievelijk de boekhoudster en de 
maatschappelijk werker) hebben ook deelgenomen. De workshop 
verliep erg goed en werd positief ontvangen door de kokkinnen. 
De workshop werd afgesloten met een evaluatie en de mama's 
waren tevreden over hun deelname. 
 
 
De kokkinnen hebben besloten keukengerei dat niet werd 
gebruikt, te verkopen. Dit materiaal wordt met de tijd namelijk 
onbruikbaar. Met de verkoop zijn weer wat inkomsten 
gegenereerd. Ook hebben zij besloten een advertentie te plaatsen 
om het aardappelschilapparaat te verkopen. Dit apparaat wordt 
door de Comedor niet meer gebruikt (achtergrondinformatie 
hierover kunt u vinden in eerdere nieuwsbrieven en in hoofdstuk 2 
van ons jaarverslag). 
 



Onze maatschappelijk werker Richard is onlangs overvallen en 
beroofd. Hij is onder meer aan zijn hoofd gewond geraakt en heeft 
hiervoor in het ziekenhuis gelegen. Omdat hij hierdoor geen 
inkomsten meer had, heeft El Fuego besloten zijn gezin financieel 
bij te staan. Wij hebben de medicijnen vergoed en maaltijden voor 
het gezin bij de Comedor ‘ingekocht’. 
Gelukkig is Richard weer aan de beterende hand. 

  

 

Bezoekt u ook onze website www.el-fuego.nl of onze Facebook-
pagina https://nl-nl.facebook.com/stichtingelfuego 
 
Uw donatie wordt zoals altijd goed besteed en is zeer welkom op: 
IBAN: NL11 ABNA 0497 5980 43 ten name van St. El Fuego, of via 
https://www.justgiving.nl/nl/charities/336-stichting-el-fuego. 
Via deze pagina kunt u een donatie doen voor specifieke thema’s. 
 
 
Met hartelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting El Fuego 
 
Heleen Krabbe-Schram 

 

 Mocht u het niet op prijs stellen om berichten via e-mail te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. 
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