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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de stichting El Fuego.
Voor El Fuego is 2017 een succesvol jaar geweest. Onze projectcoördinator Franciska van
Dijk heeft twee bezoeken aan Peru gebracht. In het voorjaar is zij voor een langere periode
geweest en in het najaar is zij nog voor twee weken geweest.
Daarnaast is Daan de Boer als projectcoördinator van april tot medio oktober 2017 in Peru
aan het werk geweest om diverse renovatieprojecten op te starten en te begeleiden.
Het bezoek van de projectcoördinatoren aan onze projecten in Peru is vooral belangrijk om
persoonlijke relaties in Peru te onderhouden. Dat heeft onder andere opgeleverd, dat de
communicatie weer beter verloopt en we afspraken over voortgangsinformatie hebben
kunnen maken. We zijn erg blij, dat we nu in Cuzco een vast Peruaans aanspreekpunt hebben gevonden in de persoon van Antonella. Zij beschikt over organisatorische talenten en
is van grote waarde bij het overbruggen van cultuurverschillen.
Als bestuur hebben we als uitgangspunt geformuleerd, dat we ons willen toeleggen op
projecten in Cuzco en Ayacucho. We willen ons richten op schoolgaande kinderen in het
primair en voortgezet onderwijs. Onze ondersteuning kan bestaan uit onderwijsondersteuning of uit zaken, die kinderen direct nodig hebben om het onderwijs te volgen. Bij
dit laatste valt te denken aan voeding, schoolmiddelen, het bevorderen van de hygiëne en
basale medische omstandigheden.
Voor de kinderen in onze projecten, die een vervolgstudie willen doen of een praktische
cursus nodig hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten bekijken we per geval wat
we daarin kunnen betekenen. Als stichting moeten we onze positie op dit gebied nog verder uitkristalliseren.
We danken alle vrijwilligers en donateurs voor hun bijdrage en spreken het vertrouwen
uit, dat we in 2018 verder kunnen gaan op de ingeslagen weg.
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ALGEMEEN
1.1 Algemene gegevens
Statutaire naam		
Rechtsvorm		
Datum oprichting		
KvK nummer		
RSIN nummer		
Rekeningnummer		

El Fuego
stichting
26 september 2005
02090245
814976542
NL11ABNA0497598043

1.2 ANBI
Stichting El Fuego is sinds 1 januari 2008 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn donaties, schenkingen en nalatenschappen fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

1.3 Doelstelling & Visie
De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen kansrijker maken.
De visie van El Fuego is het ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven, welke voorzien in de primaire
levensbehoeften van straat- en weeskinderen. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking en
lokale organisaties is daarbij het uitgangspunt. Zo leren zij zelf een betere toekomst op te bouwen.
Binnen deze brede doelstelling richten we ons op onderwijs gerelateerde ondersteuning. In Peru wordt het onderwijs door de staat aangeboden. Dat betekent niet, dat de zeer arme kinderen ook dezelfde mogelijkheden en
kansen hebben op goed onderwijs. El Fuego wil deze achterstand verkleinen door middel van extra onderwijsbegeleiding of door het bijdragen in de kosten van onderwijsmiddelen. Daarnaast is ondersteuning mogelijk als het
gaat om voedsel, hygiëne en basale medische zorg.
Vanaf 2017 is voor kinderen in het primair onderwijs een ondersteuningsproject vanuit Unicef actief. Dat maakt, dat
de leerlingen een gratis maaltijd op school krijgen. Voor El Fuego betekent dat het stoppen van ons voedselproject.
In plaats daarvan zijn we een vergelijkbaar project gestart voor de allerarmste kinderen in het voortgezet onderwijs.

1.4 Werkwijze
‘Het vuur doorgeven’ en de persoonlijke benadering zijn dé leidraad voor El Fuego. We doen dit door kleinschalige
projecten in Peru waarin we met lokale mensen en organisaties in Peru samenwerken. Daarbij gaan we uit van hun
hulpvraag en niet van onze hulpveronderstelling.
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In 2017 is het gelukt om zowel in Ayacucho alsook in Cuzco vaste Peruaanse aanspreekpunten te hebben. Voor
El Fuego zijn deze vaste aanspreekpunten erg belangrijk om de communicatie met de projecten op afstand beter te
laten verlopen en de informatievoorziening op orde te hebben. Zij kunnen de situatie ter plaatse goed inschatten.
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1.5 Samenstelling b e stu u r
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2017 als volgt:

Henk van Heuveln
Penningmeester

Vincent de Jonge
Algemeen bestuurslid

Harry de Ruiter
Voorzitter

Vacature
Secretaris

Geert Hoekzema
Algemeen bestuurslid

In 2017 is er een wijziging geweest in de samenstelling van het bestuur. In juli 2017 hebben we afscheid genomen
van onze secretaris Sippie Buwalda. Zij heeft zich enkele jaren met groot enthousiasme ingezet voor El Fuego.
Wij zullen haar deskundigheid en drive missen en zijn haar zeer erkentelijk voor al haar werk!
In 2017 hebben we de vacature uitgezet voor secretaris. Met enkele kandidaten zijn we in gesprek geweest.
Helaas heeft dat niet geleid tot een benoeming. In 2018 hopen we alsnog in de vacature te voorzien.
In bijlage 2 wordt een tabel gepresenteerd van bestuurssamenstelling gedurende het verslagjaar en nevenfuncties.
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1.6 Onze partners in Peru
El Fuego werkt samen met een aantal organisaties in
Peru.
In Cusco werken we samen met de ONG Remar.
De ONG Remar is een non-profitorganisatie. Deze
organisatie is opgericht in Peru in het jaar 1991 ter
ondersteuning van straatkinderen, adolescenten
met hoog risico, ouderen en verlaten moeders en/of
slachtoffers van huiselijk geweld. Remar is actief in
de steden Lima, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Tacna en
Ica. De organisatie verstrekt huisvesting, voedsel,
gezondheid en kleding en richt zich op de opvoeding
van de opgevangen kinderen.
De samenwerking tussen El Fuego en ONG Remar
bestaat onder andere uit het ondersteunen van de
kinderen in kindertehuizen. Dit gebeurt door middel
van het bieden van intensieve huiswerkbegeleiding.
El Fuego financiert de inzet van een tweetal docentes. Vanaf 2017 tekenen zich wel problemen af in de
samenwerking. ONG Remar heeft door een gebrek
aan geld moeite om een vaste locatie voor het
weeshuis in Cuzco te houden. In 2017 is het weeshuis naar de rand van de stad verhuisd. Dat leverde
veel langere reisafstanden voor onze docentes op.
Na verloop van tijd moest het weeshuis zelfs gesloten worden, omdat de vereiste gemeentelijke vergunningen ontbraken.
El Fuego heeft de wens uitgesproken minder afhankelijk te willen zijn van ONG Remar. Het idee is om
op een goede plek in de stad een eigen, vaste locatie
te hebben. Dat biedt ons dan ook de mogelijkheid te
investeren in een goede klasinrichting etc.
In Ayacucho werken we samen met de ONG Mama
Alice en de ONG El Fuego.
De ONG Mama Alice heeft de volgende doelstelling: Het verbeteren van de situatie van straatkinderen in ontwikkelingslanden. Ze bieden begeleiding
aan een redelijk constante groep van gemiddeld
1.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Onderwijs, welzijnszorg en vakopleidingen worden verzorgd door een team van 38 medewerkers, voornamelijk Peruanen. Ook de leiding van het project is in
Peruaanse handen. Ze bieden een duurzame oplossing die door lokale handen gedragen wordt.

Deze stichting tracht de doelstelling te bereiken
door:
- ondersteunen van veldwerk en projecten
ter plaatse;
- publiek te informeren over activiteiten en doel
stelling van de stichting;
- aanmoedigen van bedrijven, particulieren en
instanties om de stichting te ondersteunen;
- lobbyen voor subsidies en sponsoring van de
activiteiten en doelstellingen en het organiseren van activiteiten ten behoeve van de
stichting.
De samenwerking tussen El Fuego en Mama Alice
bestaat uit het bieden van kindmaaltijden in een comedor (huiskamerrestaurant). De maaltijden zijn
bedoeld voor kinderen, die thuis niet of weinig te
eten krijgen, danwel op straat leven. Doordat in 2017
het maaltijden project in de oude vorm is gestopt,
staat het contact met Mama Alice op een laag pitje.
De comedor is ondergebracht in een Peruaanse
stichting: de ONG El Fuego. De kokkinnen (mama’s) werken voor eigen rekening en risico en El
Fuego koopt bij hen maaltijden in voor de armste
kinderen (assistencia social). Als stichting werken
wij al jaren samen met Margot Quispe. Zij biedt de
mama’s een soort bedrijfskundige begeleiding en is
voor ons een belangrijk, betrouwbaar aanspreekpunt. Dankzij haar krijgen we de gevraagde informatie. Margot heeft ons ook geholpen in het zoeken
naar een nieuw project: het tegen geringe vergoeding aanbieden van maaltijden aan de armste kinderen van het voortgezet onderwijs. Dat project is in
2018 gestart en biedt ongeveer 100 kinderen een gezonde maaltijd.
In Arequipa werken we samen met de ‘la institución
Circa-Mas’. Circa-Mas is in 1959 opgericht door
priester R.P. Carlos S. Pozzo. Vanaf 1986 is Circa-Mas gestart met het opzetten van kindertehuizen
(SUMAK WASI = mooi huis). Momenteel runt de
organisatie 8 kindertehuizen in Arequipa waar ongeveer 200 kinderen wonen in de leeftijd van 3 dagen
oud tot en met 18 jaar. Het onderdak en de zorg worden gratis aangeboden en de stichting is volledig
afhankelijk van giften.
De samenwerking tussen El Fuego en Circa-Mas
bestaat uit incidentele projecten op het gebied van
onderhoud van de panden. Op deze manier wordt
bijgedragen aan een veilige en hygiënische woonomgeving voor de kinderen.
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ACTIVITEITEN IN 2017
Stichting El Fuego geeft invulling aan haar doelstelling door een tweetal langlopende projecten in Peru.

2a Onderwijsproject in Cusco

Met behulp van twee lokale gekwalificeerde docentes verlenen we intensieve huiswerkbegeleiding aan een
40-tal kinderen in de leeftijd van 1 tot ongeveer 20 die wonen in een kindertehuis van samenwerkingspartner
Remar. In het kader een persoonlijk verslag van de bezoeken van projectcoördinator Franciska aan Peru

PERU
Beschrijvingen werkbezoeken Peru
Cusco en Ayacucho

CUSCO
AYACUCHO

Toen mij werd gevraagd om voor het
jaarverslag van El Fuego een verhaal te
schrijven van mijn bezoeken aan Cusco
en Ayacucho in 2017, bekeek ik ter inspiratie foto’s hiervan. Het gevolg is dat ik
direct heimwee heb. Heimwee naar de
mooie kinderen in het kinderhuis van
REMAR te Cusco, naar leraressen Ayde
en Katía die vol liefde de kinderen bijles
geven, naar Antonella die in November
vol enthousiasme is begonnen als projectcoördinator in Cusco, naar de lieve
mama’s en Margot in Ayacucho. Niet in
de laatste plaats heb ik heimwee naar
het land zelf, naar de taal en de cultuur.
Het land, de mensen én onze projecten
hebben mij gegrepen. Het waren onvergetelijke bezoeken, ervaringen waar ik
graag over vertel.
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Cusco, bezoek november: De kinderen krijgen nascholing in een ‘eigen lokaal’ van REMAR
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Cusco - De eerste indrukken

Uit een mail naar Sippie, onze toenmalige secretaris in Nederland:
“Gisteren ben ik voor het eerst mee geweest met Ayde naar Remar. Om eerlijk te zijn ben
ik ervan geschrokken. We gingen ergens met de bus heen, voelde voor mij als de ‘middle of
nowhere’. We stapten uit op een plek die Ayde bij de buschauffeur aangaf en moesten over een
bruggetje bij een rivier langs, naar het kinderhuis. Het kinderhuis zag er klein en krakkemikkig
uit. Ayde vertelde me dat het te klein was, voor het oude gebouw zijn ze op dit moment een
nieuw gebouw aan het bouwen. Wat mij betreft is die ligging nog steeds niet ideaal (maar wie
ben ik met mijn westerse ogen, op de ethische vraagstukken kom ik zo nog). Als het regent, is
het voor Ayde en Katia niet mogelijk om naar het kinderhuis te gaan. De rivier stroomt dan over.
Ayde vertelde me dat het lastig is om grotere materialen mee te nemen naar het kinderhuis,
vanwege het onstabiele pad. Toen we binnenkwamen kwam een meisje met een verstandelijke
beperking gelijk op mij af, zij klampte zich volledig aan mij vast. (...)De bijscholing wordt gegeven in een lokaaltje met twee tafels, aan de muren hangen letters en cijfers ed. Gisteren waren
er zo’n tien kinderen, met name meisjes, wat was het mooi om te zien hoe Ayde en Katia met ze
omgaan, en andersom. En dan natuurlijk helemaal trots als het goed was.
Nadat de kinderen fruit hadden gegeten en de meesten klaar waren met hun bijscholing, hebben
Katia en ik nog een kast van het ene lokaaltje naar de andere verplaatst. Het andere lokaaltje
zaten ze eerst, maar volgens mij konden ze hier niet meer zitten vanwege lekkende daken. Ik
zeg bewust volgens mij, want oef ik loop tegen mijn Spaans aan. Natuurlijk probeer ik alles te
begrijpen, maar dat lukt lang niet altijd. En ook is het soms zo dat ik een vraag stel en een heel
uitgebreid antwoord krijg waarbij het voor mij lastig is om de kern eruit te pikken. (...) Ook heb
ik aan Ayde gevraagd of alle kinderen daadwerkelijk wees zijn. Dit is niet het geval. Sommigen
wel, maar sommigen hebben nog één ouder, maar daar is of (seksueel) geweld, of een verslaving en natuurlijk armoede. Eén van de meisjes bijvoorbeeld, heeft wel een moeder, maar die
heeft sinds ze haar heeft gebracht niet meer naar haar omgekeken. Schrijnend, schrijnend. (...)
Wauw wat een werk doen Ayde en Katia, veel respect voor. Natuurlijk het educatieve gedeelte,
maar misschien nog wel meer het psychologische gedeelte.”
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Verloop samenwerking

Met beide armen werd ik ontvangen, bij beide bezoeken aan Cusco. Echter was er de eerste keer ook
een afwachtende houding van de leraressen. ‘Wie is deze dame en wat wil ze allemaal precies van ons?’
Ik wilde veel. Omdat we in Nederland veel informatie mistten, heb ik veel werk gehad aan het ‘orde op
zaken stellen’. De taalbarrière die ik toch wel ervoer – miscommunicatie ontstaat in het Nederlands al
snel, laat staan Nederlands-Spaans – en de culturele verschillen maakten de samenwerking soms uitdagend. Echter hebben de dames heel veel werk verricht – soms tot midden in de nacht waardoor ik mij
schuldig voelde dat ik hen zoveel werk bezorgde – waardoor we uiteindelijk heldere afspraken hebben
gemaakt over de communicatie richting Nederland. Hoewel de leraressen veel consequenter waren met
informeren, merkte ik eenmaal in Nederland toch dat ik nog teveel informatie uit Cusco mistte. Daarom
was de projectopdracht voor de tweede uitzending naar Cusco om een projectcoördinator op locatie
te vinden. Ik hoefde niet ver te zoeken; de eigenaresse van mijn vaste hostel in Cusco, Antonella, was
zeer enthousiast. Sinds November coördineert zij het onderwijsproject, ze heeft regelmatig overleg met
de leraressen, met de directeur van Inca Educa, de directrice van REMAR en de leidinggevenden in het
1
kinderhuis. Hoewel ik had verwacht minder werk vanuit Peru te krijgen, heb ik echter meer werk; Antonella en ik hebben wekelijks contact over allerlei perikelen in Cusco; hieruit kunnen we concluderen
dat er zeer veel in ontwikkeling is!

In gang gezette acties/afspraken

Na het eerste bezoek is het ‘El Fuego Scholarship Programme’ in gang gezet. Op dit moment zijn er drie
kinderen die financiële ondersteuning krijgen bij hun vervolgopleiding. Tevens staat het inzetten van
computermateriaal op de planning om de kinderen een betere ondersteuning te geven bij nascholing
en komt er een wiskundedocent om de kinderen ook op dit gebied beter te bedienen. Na het tweede
bezoek, waarbij Antonella als projectcoördinator is aangesteld, zijn we aan het exploreren hoe we het
project kunnen verzelfstandigen en uitbreiden. Dit proces is op dit moment in volle gang en hier vertellen we jullie ter zijner tijd meer over!

14

1 Inca Educa is een stichting, 15 jaar geleden opgericht door de Nederlandse Marleen Hoogeboom, met in principe hetzelfde doel als wij: Kansarme
kinderen kansrijker maken. Ze is begonnen met een klein project voor straatkinderen die op adem konden komen, ging cursussen geven, deze cursussen
zijn uiteindelijk uitgegroeid tot een volwaardige vakschool waar op het moment ongeveer 500 adolescenten tegen gereduceerde prijs een vakopleiding
van een jaar volgen.
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Ayacucho: Eerste indruk bij bezoek

We noemen de kokkinnen liefkozend de ‘Mamas’. Zij doen hun naam ere aan. Wat een lieve, ietwat verlegen, Peruaanse dames. Tijdens mijn eerste bezoek in april 2017 hebben we de Comedor verhuisd, naar een
lokaal in het huis van Sabina, één van de kokkinnen. Dit ging op de Peruaanse manier; met een kruiwagen
en grote pannen als verhuisdozen. Nederlanders kiezen er veelal voor om op 1 dag van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds alles te verhuizen en op de nieuwe locatie alles op zijn plek te zetten.
De mamas daarentegen zeiden tot mijn verbazing om 13 uur in de middag; ‘
Nou, we gaan stoppen! We gaan morgen wel verder.’ We kunnen er nog veel van leren... ONTHAASTEN.

Verloop samenwerking

Evenals in Cusco heb ik met de mamas en diverse malen met ondersteunende powervrouw Margot
gesprekken gevoerd. De opluchting en vreugde was groot toen ik aangaf dat El Fuego voorlopig nog verbonden blijft aan de comedor. De comedor loopt zeer goed, echter kwamen er niet veel kinderen
meer. We hebben gesproken over het hoe nu verder....

In gang gezette acties/ afspraken

Margot kwam met het idee om kinderen van de secundaria tegen een kleine vergoeding een maaltijd op de
scholen aan te bieden. Begin 2018 is dit idee werkelijkheid geworden en het loopt ontzettend goed!
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2b Comedor in Ayacucho

3 lokale kokkinnen runnen, samen met hun boekhoudster, een lunch-restaurant in een wijk van Ayacucho. Zij verstrekken door El Fuego gesubsidieerde lunches aan kinderen, die thuis geen of alleen ongezond eten krijgen als gevolg van armoede. De samenwerking met de ONG Mama Alice is er in gelegen dat de dienstverlening van El Fuego
complementair is aan de dienstverlening van Mama Alice, welke zich met name op onderwijs richt. El Fuego verstrekt deze maaltijden onder andere omdat Mama Alice heeft geconstateerd dat kinderen met een lege maag zich
slecht kunnen concentreren op school.
2017 is een dynamisch jaar geweest voor El Comedor. Er waren grote veranderingen, bijvoorbeeld het nieuwe lokaal.
Het was ook het begin van het project San Ramon, waarmee El Comedor dichterbij zou komen bij de kinderen,
namelijk op school.
In het begin van het jaar wilden onze kokkinnen Pelaya, Sabina, en Magali El Comedor verhuizen naar een betere locatie. Sabina bood een geschikte plek in haar huis, gelegen op een hoek van een drukkere straat. De verhuizing werd
uitgevoerd in april met hulp van onze projectcoördinator Franciska, die rond die tijd in Peru zat. De nieuwe plek bleek
inderdaad beter te zijn. Het aantal kinderen nam toe na april en er kwamen naar El Comedor tussen de 15 en 20 kinderen per dag (zie grafiek 1). Ook was het positief qua aantal betalende klanten. Na de verhuizing waren er meer dan
800 klanten in de maand (zie grafiek 2).
De afsluiting van een geldlening met El Fuego heeft er ook voor gezorgd dat El Comedor opereert met een nieuw
fornuis en koelkast en dit helpt zeker om een betere en efficiëntere service te kunnen aanbieden (zie foto). Kort na
de verhuizing, begon El Fuego Nederland een aparte actie om William, de zoon van kokkin Pelaya, te helpen. Hij
heeft een oogziekte en daarom had hij een behandeling nodig die heel kostbaar is (10.000 Peruaanse soles, omgerekend komt dit neer op €2.800). Met de online actie werd er €418 ingezameld en het bestuur van El Fuego besloot
om een extra donatie te doen van €1,500. In maart 2018, heeft William de behandeling ondergaan en nu heeft hij kans
om zijn zicht op de toekomst te behouden.

GEMIDDELD AANTAL KINDEREN

PER DAG 2017
Januari

19

Februari

17

Maart

6

April

7

Mei

17

Juni

20

Juli

20

Augustus

20

September

18

Oktober

15

November

19

December

17

— GR AFIE K 1
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AANTAL BETALENDE KLANTEN

PER MAAND 2017
Januari

759

Februari

683

Maart

746

April

626

Mei

871

Juni

1034

Juli

986

Augustus

845

September

901

Oktober

932

— G R AFIEK 2

Nieuwe mogelijkheden voor El Comedor

Pelaya, Sabina, Magali en onze plaatselijke coördinator Margot. Het nieuwe project richt zich op kinderen in het voortgezet onderwijs, omdat kinderen in het primair onderwijs delen in het voedselprogramma van Unicef.
Het bestuur heeft besloten om dit nieuwe project een kans te bieden. Een
belangrijke verandering ten opzichte van het eerdere project is, dat de
maaltijden nu naar de school worden gebracht onder het motto “als de
kinderen niet naar El Comedor komen, dan komt El Comedor naar de
kinderen”.
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2c Eenmalig renovatieproject Arequipa

Naast deze 2 langlopende projecten worden incidentele kortlopende projecten opgepakt op basis van vragen vanuit
Peru. Begin 2016 heeft het bestuur een projectplan ontvangen van Stichting Circa- Mas voor het opknappen van één
van de kindertehuizen welke door Circa-Mas wordt beheerd. In mei 2016 heeft het bestuur hiervoor akkoord gegeven.
In 2017 hebben we ervaren, dat het absoluut niet mogelijk is om de renovatieprojecten op afstand te beoordelen en
aan te sturen. Daarom hebben we onze projectleider Daan de Boer gevraagd om in 2017 naar Peru te gaan om met zijn
bouwkundige inzichten en bekwaamheden de renovatieprojecten op te starten en te begeleiden. Hij is vervolgens
van april tot medio oktober aan het werk geweest in Arequipa.
Daan heeft als eerste bekeken welke prioriteiten passend binnen het beschikbare budget opgepakt konden worden.
Natuurlijk is dit in nauw overleg gebeurd met de directeur van de weeshuislocaties. Daan had in de persoon van timmerman Pedro een goed aanspreekpunt. Zelfs voor Daan, die veel reiservaring in Zuid-Amerika heeft, is nauwe
samenwerking met een Peruaan noodzakelijk om in de lokale cultuur effectief aan de slag te gaan. In de persoonlijke
reisverslagen van Daan worden de situaties kleurrijk beschreven. Daan heeft veel voor elkaar gekregen en echt in de
lokale gemeenschap geleefd. Zo heeft hij een periode in een weeshuis zijn logies gehad om zo te ervaren hoe het
daar draait.
Natuurlijk is er ook ruimte geweest om wat extra’s te doen met de kinderen. Dat iedereen dankbaar en blij was met
de hulp van El Fuego en met de aanwezigheid van Daan blijkt uit de verklaring, die als bijlage 1 is opgenomen.
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2.2 Organisatie

De organisatie is in 2017 niet gewijzigd. Helaas zijn we er in 2017 niet in geslaagd om de vacature
bestuurssecretaris in te vullen. Het huidige bestuur probeert samen met de bestuursadviseur de taken zo goed mogelijk op te
pakken. In 2017 hebben we veel energie gestoken in de drie bezoeken van de projectcoördinatoren in Peru. Daarnaast hebben
we de ontwikkelingen in Peru gevolgd en hebben we via onze projectcoördinatoren en onze vaste aanspreekpunten in Peru de
voorbereidingen getroffen voor vernieuwingen in de projecten.

2.3 Communicatie

Het bezoek van Franciska aan onze vaste projecten in Peru heeft de relatie versterkt. Daardoor verloopt de communicatie
vanuit Nederland met de projecten via de sociale media ook beter. Belangrijk, dat Dilva en Franciska Spaans spreken.
We zijn erg blij, dat we nu met Margot en Antonella vaste aanspreekpunten hebben in Peru. Zij zijn niet direct bij de uitvoering van de projecten betrokken, maar kunnen de vragen rondom de projecten wel heel goed inschatten. Zij vormen voor het
bestuur en de projectcoördinator een belangrijk bruggenhoofd: zij begrijpen de lokale omstandigheden en kunnen op een min
of meer onafhankelijke wijze met ons meedenken om de plannen van El Fuego uit voeren.
Juist nu de vaste projecten in een overgangsfase zitten, zijn Margot en Antonella voor ons erg belangrijk.

2.4 Fondsenwerving

In 2015 werd de Stichting verblijd met een zeer grote nalatenschap (ca € 89.000), waardoor er een sterke financiële positie
ontstond. Deze nalatenschap is / wordt hoofdzakelijk besteed in de jaren 2016 tot medio 2019.
Vanwege de sterke financiële positie heeft fondsenwerving in 2017 niet plaatsgevonden. Dit wordt weer opgepakt in de loop
van 2018.
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HOOFDSTUK 3

FINANCIËN

3.1 Algemene uitgangspunten
In dit jaarverslag nemen we een verkorte versie op van de jaarrekening. De volledige jaarrekening is op de
website van El Fuego in te zien. El Fuego wil een volkomen doorzichtig financieel beleid voeren. Uitgangspunten
zijn: verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit, integriteit, verantwoording en transparantie.
Randvoorwaarden hiervoor zijn een adequaat financieel beheer en goede afstemming met de andere
uitvoerende vrijwilligers.
Financieel beleid:
Besteding doelstellingen:
• Streven is om tenminste 85% van de ontvangen middelen te bestemmen voor de doelstellingen
(bestedingsratio) en de gelden zoveel mogelijk in Peru te besteden.
•

Geoormerkte giften en donaties blijven geoormerkt. Een financieel overschot bij oplevering project wordt
besteed aan een min of meer vergelijkbaar project.

Begroting:
• Bij het opstellen van de begroting van de stichting en/of het project wordt het voorzichtigheidsprincipe
gehanteerd bij de verwachte uitgaven en de verwachte inkomsten (conservatief begrotingsbeleid).
•

Bij projecten met een grote financiële impact en/of een lange doorlooptijd worden extra inspanningen
verricht om bij fondsen financiële garantstellingen te krijgen gedurende de looptijd van het project.

•

De uitvoering van een project kan pas starten als tenminste 60% van de benodigde middelen ontvangen is.
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Vermogen/Belegging:
• Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet toegestaan overtollige kasgelden te beleggen in rentedragende
leningen, effecten of overige waardepapieren.
•

Overtollige kasgelden moeten worden ondergebracht als spaartegoed en/of kort deposito bij een ideële
bank.

•

Tot aan het maximum bedrag van het depositogarantiestelsel wordt gespaard bij één bank.

Overheadkosten:
Goed beheer en verantwoording brengen (relatief hoge) kosten met zich mee. Dit geeft een zekere spanning
omdat El Fuego de overheadkosten zo laag mogelijk wil houden. Immers, het geld van donateurs moet zoveel
mogelijk bestemd worden voor de kinderen.
Hiervoor passen wij de volgende maatregelen toe:
• Het kostenniveau wordt regelmatig kritisch bekeken.
•

De interne streefnorm is gesteld op 15% van de lasten.

•

De overheadkosten worden zoveel mogelijk afgedekt door geoormerkte donaties van sponsoren.

•

Dienstverleners verrichten diensten voor El Fuego tegen gereduceerd tarief, zodat onafhankelijkheid en 		
objectiviteit gewaarborgd blijft.

•

Het jaarverslag wordt ook als promotiemateriaal gebruikt in plaats van brochures en dure campagnes. 		
Daarom wordt 50% van de kosten van het jaarverslag aan promotie toegerekend.

•

Internet en e-mail worden zoveel mogelijk gebruikt voor communicatie.

•

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris.
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3.2 Jaarrekening 2017 in het kort
Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de resultaatbepaling en de kostentoerekening
Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, zoals gepubliceerd
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het hanteren van de Richtlijn 650 is een belangrijke voorwaarde voor het
verkrijgen en behouden de CBF-Erkenning voor goede doelen. Per 1 juli 2016 heeft het CBF aan El Fuego de erkenning verleend. Het CBF voert een jaarlijkse check uit en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. In 2017 heeft El
Fuego de jaarlijkse check met succes doorlopen.
In de jaarrekening is ook de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen gevolgd, van brancheorganisatie Goede
Doelen Nederland. Deze aanvullende richtlijn op het CBF-Certificaat geeft onder andere aan hoe goede doelen om
moeten gaan met reserves en fondsen, en het verantwoord beheer daarvan.
De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel belanghebbenden een transparant inzicht te geven in:
- de besteding van de middelen.
- de fondsenwerving en de daarmee samenhangende kosten.
- de kosten van beheer en administratie.
- de financiële positie van El Fuego.
Stelselwijzigingen
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Toelichting grondslagen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling en de staat van baten en lasten zijn verwijzingen opgenomen die naar de respectievelijke toelichtingen verwijzen.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen gemiddelde
jaarkoersen. Dit betekent voor de US Dollar een koers van € 0,833 en voor de Peruaanse Sol een koers van € 0,257.
De activa in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de officiële koers van 31 december 2017. De uit de afwikkeling
en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de projecten.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen. Het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft een
resterende looptijd korter dan een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden, met een looptijd korter dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde. De banktegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.
Continuïteitsreserve
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de stichting en dient ter dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De toevoegingen aan en
de onttrekkingen uit de reserve dienen te geschieden vanuit de resultaatbestemming.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves betreffen een afgezonderd deel van het eigen vermogen. Hieruit kunnen toekomstige
uitgaven worden gedekt van een specifiek omschreven doel.
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Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifieke doel/bestemming hebben gegeven
(geoormerkte gelden). De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen dienen te geschieden
vanuit de resultaatbestemming.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn op individuele basis en (voor zover van toepassing) in
overeenstemming met de statuten van de stichting bepaald.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Donaties en giften worden verantwoord op het moment dat deze ontvangen zijn.
Mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Salaris en vergoedingen
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. El Fuego vergoedt gemaakte onkosten, tegen maximaal de
fiscaal toegestane norm.
Toelichting kostentoerekening
Bij de toerekening van kosten wordt een consistente methodiek gehanteerd. Daarbij wordt aangesloten bij de richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’, van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.
De directe uitvoeringskosten worden direct toegerekend aan de doelstelling.
De overige kosten worden toegerekend aan de hand van de volgende maatstaven:
a) directe toerekening aan doelstelling, jaarverslag, fondsenwerving, beheer en administratie, mits er een direct
oorzakelijk verband aanwezig is.
b) de kosten van het jaarverslag worden voor 50% ten laste gebracht van fondsenwerving, omdat het jaarverslag
ook als promotiemiddel wordt ingezet.
c) de kosten van bestuur, toezicht, certificering en externe controle vallen volledig onder de kosten van beheer en
administratie.
Vermogensopstelling per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-2017

31-12-2016

Vordering			
Liquide middelen			

136
69.411

15.780
84.857

Totaal				

69.547

100.637

Passiva			
Reserves en fondsen
- Continuitsreserve		
- Bestemmingsreserve		
- Bestemmingsfondsen		

22.008
6.531
32.474

18.200
11.790
62.323

Totaal reserves en fondsen			

61.013

92.313

Voorzieningen			
Kortlopende schulden			

5.000
3.534

5.000
3.323

69.547

100.636

Activa		

Totaal
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Staat van baten en lasten 2016

Begroot 2018
€
16.000
0
0
0

Werkelijk 2017
€
10.068
0
342
0

Begroot 2017
€
14.000
0
0
0

Werkelijk 2016
€
35.207
0
110
0

Som der baten
				
Lasten		
Besteed aan doelstelling:		
Kosten projecten
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

16.000

10.204

14.000

35.549

23.000
2.500
2.350

34.454
3.657
1.602

34.150
2.500
1.500

17.001
649
1.849

Totaal besteed aan doelstelling

27.850

39.713

38.150

19.499

1.300
2.250

947
845

1.250
2.250

1.247
1.942

31.400

41.505

41.650

22.688

-15.400

31.301

-27.650

12.681

-12.050
-4.850
1.450

-29.849
-5.259
3.808

-23.650
-4.000
0

4.629
-5.259
3.808

-15.400

-31.300

-27.650

-31.300

Baten		
Uit eigen fondsenwerving
Uit acties van derden
Overige baten
Bijzondere baten

Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
				
Resultaat voor resultaatbest.
				
Resultaatbestemming		
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
				
Bestemd resultaat

Kengetallen
In deze paragraaf tonen wij de verplichte ratio’s. El Fuego heeft naast de verplichte ratio’s ook eigen ratio’s berekend om
inzichtelijk te maken hoe iedere ontvangen euro is/wordt besteed.
				
Begroot 2018
Werkelijk 2017
Begroot 2017
Werkelijk 2016
Besteed in % van de totale lasten aan
%
%
%
%
Doelstelling (bestedingsratio)
88,69
95,68
91,60
85,94
Kosten werving baten
4,14
2,28
3,00
5,50
Kosten beheer en administratie
7,17
2,04
5,40
8,56
Totale lasten
			
Besteed in % van de totale baten aan
Doelstelling (bestedingsratio)
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsfondsen en
bestemmingsreserve
(na resultaatbestemming)
Totaal voor doelstelling
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
Continuïteitsreserve (na resultaatbestemming)
Totale baten			
Overige ratio’s			
Kosten eigen fondsenwerving in %
van baten eigen fondsenwerving
Solvabiliteit
Vermogensratio

100,00

100,00

100.00

100.00

%
174,06

%
389,16

%
272,50

%
54,85

-105,31

-344,06

-107,50

-18,06

68,75
8,13
14,06
9,06

45,12
9,28
8,28
37,72

75,00
8,93
16,07
0,00

72,91
3,51
5,46
18,12

100,00

100,00

100,00

100,00

8,13

3,54
91,73
259,68

8,93

3,54
91,73
259,68
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PL ANNEN VOOR 2018
4.1 Speerpunten voor 2018
Project Cusco
- Opzetten van eigen locatie
- Versterking vinden voor docenten
- Situatie Remar nauwlettend in de gaten houden
Project Ayacucho
- Evalueren nieuw project
- Continueren nieuw project?
- Verdere ondersteuning mama’s?
Arequipa
- Geen verdere speerpunten.
Organisatie
- Vervulling vacature secretaris
- Aanpak fondsenwerving
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4.2 Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting is een forse ambitie opgenomen om het onderwijs-project in Cusco verder uit te breiden in de
komende jaren.
Staat van baten en lasten				
				
Baten					
Uit eigen fondsenwerving			
Geoormerkte donaties			
Project Comedor El Fuego		
Project Cusco
Project keuken Pedro		
Project Arequipa			
Project Tandartsen		
Subtotaal 			
Algemene donaties en giften		
Totaal donaties			
			
Nalatenschap			
Bate uit nalatenschap			
		
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
		
Uit acties van derden			
Overige baten			
		
Som der baten				
			
		
Lasten		
Besteed aan doelstelling			

Werkelijk 2017
€

Begroot 2018
€

Begroot 2019
€

Begroot 2020
€

1.609
2.382
0
0
427
4.418
5.650
10.068

3.000
8.000
0
0
0
11.000
5.000
16.000

4.000
10.000
0
0
0
14.000
5.000
19.000

5.000
12.000
0
0
0
17.000
5.000
22.000

0

0

0

0

10.068

16.000

19.000

22.000

0
136

0
0

0
0

0
0

10.204

16.000

19.000

22.000

5.388
10.861
187
17.858
160
34.454

9.000
14.000
0
0
0
23.000

9.000
20.000
0
0
0
29.000

9.000
20.000
0
0
0
29.000

3.657
1.602

2.500
2.350

2.500
2.350

2.500
2.350

39.713

27.850

33.850

33.850

947
845

1.300
2.250

2.250
2.250

1.300
2.250

41.505

31.400

38.350

37.400

-31.301

-15.400

-19.350

-15.400

-29.849
-5.259
3.808

-12.000
-4.850
1.450

-15.000
-1.681
-2.669

-5.000
0
-10.400

-31.300

-15.400

-19.350

-15.400

Projecten		
Project Comedor El Fuego		
Project Cusco		
Project keuken Pedro
(2016)		
Project Arequipa		
(2017)		
Project Tandartsen		
Totaal projecten			
Kosten uitzending				
Kosten vrijwilligersondersteuning		
		
Totaal besteed aan doelstelling		
		
Kosten werving baten			
Kosten beheer en administratie		
		
Som der lasten				
		
Resultaat 			
		
		
Toevoegingen/onttrekkingen aan:		
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsreserve		
Continuïteitsreserve 		
(na resultaatbestemming)
				
Bestemd resultaat
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Bijlage 1 Dankbetuiging Stichting Circa -Mas
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Bijlage 2 Vrijwilligers in Nederland
Samenstelling bestuur per eind 2017
Naam/Bestuursfunctie		

Sinds/Herbenoemd

Aftredend

Herbenoembaar

Voorzitter:
Mr. Drs. H.P. de Ruiter MBA
15-09-2015
15-09-2020		
Ja
(Harry, 1961)									
										
Secretaris:
S. Bulwalda AA			
10-11-2015
01-09-2017			
(Sippie, 1959)									

Functie dagelijks leven

Zelfstanding organisatieadviseur, Interim-manager
Lid RvT Zorggroep Liante
Multidisciplinair
projectmanager

Secretaris:
Vacature				01-09-2017
Penningmeester:
drs. H.M.A. van Heuveln		
10-12-2010
				10-11-2015
Algemeen lid:
G.Hoekzema,
(Geert,1986)			
Algemeen lid:
V.M. de Jonge BSc			
(Vincent, 1977)

10-11-2020		

Ja

Actuaris

14-02-2017

14-02-2022		

Ja

Ondernemer

15-09-2015

15-09-2020		

Ja

Ondernemer

Projectcoördinatoren
F.M. van Dijk MA (Franciska)
D.A. Joya – Gonzalez MA (Dilva)
D. de Boer BA (Daan)
Vormgeving
M. Vogelzang (Matthias)
Controller ONG en Cusco
T.R. Kooistra
Financiële administratie / adviseur bestuur
G.J.A. Wiegant (Geert)
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Bijlage 3 Zakelijke gegevens ONG El Fuego en overzicht medewerkers in Peru in 2017
Comedor Ayacucho

ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego, opgericht 5 september 2008 in Ayacucho.
ONG El Fuego staat officieel geregistreerd als zelfstandige niet winstgevende ONG onder nummer 5123-2008.
Bij de Peruaanse belastingdienst (SUNAT) onder RUC nummer 20494581699
Kokkinnen Comedor
Pelaya Yanasupo Atao
Sabina Noa Baldeon
Magali Rojas Palomino
Boekhouder/bedrijfsleider
Joni Margot Cisneros Quispe

Onderwijsproject Cusco
Coördinator
Antonella Ferro Acuna Solis (vanaf november)
Docenten
Ayde Agripina Quispemaylla Caviedes
Katia Quispemaylla Caviedes
Myrian Ponce de León Diaz (invalleerkracht)
Adrian Junior Pando Granada (invalleerkracht wiskunde)
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