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VOORWOORD

OPtimiStiScH… PeSSimiStiScH… realiStiScH…

“Of we het willen weten of niet: we beleven tijden 
van grote vooruitgang. Sinds 1990 is de extreme 
armoede in de wereld gehalveerd en bedraagt 
nu minder dan 1 miljard mensen. Van extreme 
armoede is sprake wanneer je minder dan € 1,20 te 
besteden hebt. In Afrika gaan tegenwoordig 9 van 
de 10 kinderen naar school en de gezondheidszorg 
is in veel voormalig derdewereldlanden ook voor 
steeds meer mensen bereikbaar.” 
Dat is zo ongeveer de boodschap van het 
persagentschap World’s Best News. Dat optimisme 
heeft de intentie om bij “de mensen” de passiviteit 
en de moedeloosheid te bestrijden. Met andere 
woorden: “Hulp helpt en laten we er daarom mee 
door gaan!”

Maar misschien kan dat optimisme ook het 
tegendeel bewerkstelligen. Het Nederlandse 
budget voor ontwikkelingssamenwerking hebben 

we de laatste jaren teruggebracht tot 0,52 % van 
het Bruto Nationaal Product – dat stond eerder 
op 0,7%. Over de hele linie is de aandacht vooral 
gericht op de problemen van ons eigen “gave land”. 
Zou er een verband zijn tussen de “optimistische 
berichten” en de tanende belangstelling voor de 
armoede in de wereld? Zo’n redenering van: “Het 
gaat de goede kant op in de arme landen, dan kan 
het wel een tandje minder met die geldstroom naar 
het buitenland. Bovendien is handel drijven veel 
effectiever; daar worden we allemaal beter van.” 
Eerlijk gezegd stemt de terugtrekkende 
beweging van “onze politiek” op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking ons wel pessimistisch.

Wij pleiten voor realisme met een optimistische 
grondtoon. Bijvoorbeeld: er zijn in de wereld nog 
altijd 800 miljoen mensen  die minder te besteden 
hebben dan € 1,20 per dag. Maar te moeten leven 

van € 1,50 of zelfs € 2,40 per dag is ook heel 
zorgelijk. Aan het werk om samen met die mensen 
hun situatie te verbeteren!

Onze medewerkers in Peru raken dagelijks verzeild in 
armoedige situaties die je niemand zou toewensen: 
slechte huisvesting, ondervoeding, mensen die 
naar de dokter moeten maar daartoe niet de 
gelegenheid hebben, discriminatie en vernedering 
op school en op de arbeidsmarkt, mishandeling 
en seksueel misbruik…. Maar in al die situaties zijn 
er ook mensen die met een zetje te motiveren zijn 
om zich in te zetten voor de verbetering van hun 
leven en dat van hun omgeving. Dat zetje zal HoPe 
ze niet onthouden. 

Volgens ons is er geen reden tot het soort 
optimisme gebaseerd op de berichten van World’s 
Best News. Onze boodschap is dat we hard moeten 

blijven werken om enige sociale rechtvaardigheid 
in de wereld te realiseren. Beetje bij beetje gaat dat 
lukken.  

Mieke Weiffenbach, in 2016 directeur HoPe Peru
Maarten Elling, Voorzitter HoPe NL
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1. TERNURA
Ontwikkeling van een 
geïntegreerde benadering van  
onderwijs, opvoeding, voeding en 
gezondheidsvoorlichting op 140 
scholen met in totaal 3000 kinderen 
van 2 tot 8 jaar en hun ouders 
(samen met Plan International en de 
overheid). Het resultaat wordt vanaf 
2017 verder geïmplementeerd

2. HUISWERKBEGELEIDING
In een volksbuurt van Cusco maken 
tussen de 40 en 60 kinderen onder 
begeleiding hun huiswerk. Gebrek 
aan aandacht op school wordt 
daarmee gecompenseerd, kansen op 
succes worden aanzienlijk vergroot. 
Aandacht voor sociale problematiek

3. SPAANS ALS TWEEDE TAAL
Voor en met de inheemse bevolking 
die Quechua spreekt is de afgelopen 
jaren door HoPe het programma 
Spaans als tweede taal ontwikkeld 
voor kleuter-, basis- en middelbaar 
onderwijs. Eind 2016 afronding en 
evaluatie. Vanaf 2017 implementatie 
op grotere schaal

5. STUDIEBEURZEN 
Ongeveer 20 studenten aan een 
beroepsopleiding hebben in 2016 
van HoPe een studiebeurs gekregen. 
Regelmatig studeren er ook 
studenten af. Zij hebben dan snel 
een baan of kunnen – in het geval 
van landbouwkunde – hun kennis en 
kunde effectief maken binnen hun 
eigen boeren gemeenschap.

6. BIJSCHOLINGSCURSUS
Sommige studenten beheersen 
Spaans en het Engels te weinig om 
hun beroepsopleiding te kunnen 
volgen. Voor  hen heeft HoPe 
bijspijkercursussen opgezet

4. LEERLINGENHUIS
In 2016 woonden 45 scholieren in 
het leerlingenhuis. Hun thuis is op 
uren loopafstand van de school. 
Vandaar dat zij door de week in het 
leerlingenhuis verblijven om naar 
school te kunnen gaan.

Stichting HoPe Nederland
stelt samen met HoPe Perú het beleid vast 
en vergaart middelen om de projecten in 
Perú te bekostigen

    7 bestuursleden  
    59 vrijwilligers

DOELSTELLING EN STRATEGIE
HoPe gaat uit van de leefsituatie, noden,  behoeften 
en vragen van de arme bevolking in Cusco  en 
omgeving. 
HoPe draagt bij aan ontwikkeling van zelfrespect 
en vaardigheden van de doelgroep. Via projecten 
maken de betrokkenen zich kennis en vaardigheden 
eigen waardoor zij in staat zijn zelf keuzes te maken 
en hun lot en dat van hun kinderen in eigen hand 
te nemen. Voor velen betekent dit het einde van 
armoedige sociale en economische omstandigheden 
die hun leven bepalen.

COMMUNICATIE
HoPe geeft inzicht in alle activiteiten 
en in de besteding van de fondsen 
via:  
- Website
- Nieuwsbrieven (4 x per jaar)
- Projecten op scholen
- Voorlichting op markten

 FONDSENWERVING  
HoPe werft fondsen via:   
- Contacten met een grote kring van 
“vrienden van HoPe” 
- Contacten met goede-doelen-fondsen 
- Acties op scholen en op markten  
- Maatschappelijk verantwoordelijke 
ondernemers

FINANCIEN
Inkomsten in 2016 :   €117.360
Bestedingen in 2016: €150.217
Het tekort is aangevuld uit de 
beperkte bestemmingsreserve

ONDERWIJS
1. Geïntegreerd kleuter en basisonderwijs – Ternura II
2. Huiswerkbegeleiding – Biblioteca of Kallpanchis
3. Spaans als tweede taal
4. Leerlingenhuis 
5. Studiebeurzen studenten beroepsopleiding
6. Bijscholings- of bijspijkercursussen

Fundación Hope, Cusco Peru
voert ontwikkelingsprojecten uit samen 
met de bevolking in de stad Cusco en wijde 
omgeving

                15 professionele en
                          Peruaanse stafleden

1. KINDEREN EN JONGERENWERK
Jongeren maken een eigen 
programma voor henzelf en 
kleinere kinderen: sport, spel, 
handvaardigheid en cursussen. 
Beperkte begeleiding en financiële 
ondersteuning vanuit HoPe.

2. VROUWENGROEP RACCHI
Cursussen/ gespreksgroepen op 
sociaal gebied over bv. alcoholisme, 
huislijk geweld en opvoeding. 
Daarnaast productie van naai-, 
haak- en breiwerk. HoPe ondersteunt 
begeleiding en een deel van de 
materiaalkosten.

3. BRANDWONDENCENTRUM
HoPe verzorgt en bekostigt de 
pijnreductie bij de behadeling en de 
nazorg -fysiotherapie en speltherapie- 
bij ± 100 kinderen met brandwonden. 
Met het ziekenhuis is afgesproken dat 
zij per 2018 het programma geheel 
zelfstandig voort zal zetten.

PROJECTEN
In 2016 voerde HoPe met de 
bevolking 9 projecten uit op 
de gebieden onderwijs en 
welzijn

WELZIJN & GEZONDHEIDSZORG
1. Welzijnswerk kinderen
2. Ondersteuning vrouwengroep
3. Pijnverlichting en nazorg 
    bij brandwonden
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1 PROGRAMMA'S

In oktober heeft HoPe  haar vijfentwintigjarig 
bestaan gevierd. Het is een mooi feest 
geworden met volop aandacht voor, zowel 
wat er de afgelopen vijfentwintig jaar 
is gedaan, als voor de plannen voor de 
toekomst. Dankzij keihard werk en inzet van 
de oprichters, de medewerkers, vrijwilligers 
en de bevolking zelf, staat HoPe in Cusco en 
wijde omgeving bij de autoriteiten en andere 
organisaties bekend als een betrouwbare 
Non-Gouvernementele Organisatie (NGO), 
een partner met wie je resultaten kunt 
bereiken.

NGO’s en goede doelen staan de laatste 
tijd weer meer in de belangstelling. Tijdens 
een conferentie in Cusco eind 2016 is de 
positie ervan belicht: de veranderende 
rol en verwachtingen sinds de jaren 
’70, verschillende financieringsvormen, 
belastingen en de verhouding tot de Staat. 
Men erkent het nut van de NGO’s , maar er is 
wel grote behoefte aan een meer duidelijke 
opstelling, doelomschrijving, presentatie en 
transparantie. 

Ook in Nederland leeft het thema Goede 
Doelen. In haar proefschrift uit 2014 wijst 
de econoom Kellie Liket erop dat zeker 
de helft van de goede-doelenorganisaties 
onvoldoende controleert wat ze met 
hun werk bereiken. Volgens Liket geven 
nieuwsbrieven en jaarverslagen van goede-
doelenorganisaties weinig inzicht in wat 
er met donateursgeld is gedaan. ‘Goede 
doelen vertellen graag anekdotes met 
daarbij mooie plaatjes’. Of ze tonen aan wat 
er is gebouwd. Maar de essentiële vraag is: 
“Wat zijn de gevolgen voor de doelgroep?” 
En die wordt lang niet altijd gesteld. Laat 
staan dat er een doordacht antwoord op 
komt.

HoPe neemt de signalen van de conferentie 
en de geluiden uit de studie van Liket 
serieus. Ook al voelt HoPe zich lang niet op 
alle punten aangesproken, kritiek op het 
werk van NGO’s in het algemeen houdt ons 
wel op het goede spoor. 
De vraag naar de meerwaarde van ons werk 
is al jaren een leidraad, programma´s worden 
grondig geëvalueerd, de mooie plaatjes die 

wij tonen van blije kinderen zijn niet uit 
de lucht gegrepen; lang niet alle kinderen 
tonen zich blij, overigens. Aan jaarverslagen, 
evaluaties en financiële overzichten en 
verantwoording besteedt HoPe serieuze 
aandacht. We zijn volledig transparant.  
We zijn dankbaar voor, en blij met elke sol, 
dollar en euro die wij van onze donateurs 
ontvangen en kunnen nauwkeurig aangeven 
hoe die wordt besteed. Zo ook weer in dit 
jaarverslag. 

Perú in 2016
Na een spannende extra ingelaste tweede 
verkiezingsronderonde is Kuczynski de 
nieuwe president van Peru geworden. 
Werkgelegenheid, democratie, economie, 
corruptie, watervoorziening, gezondheid en 
veiligheid zijn belangrijke thema´s in zijn 
regeringsprogramma. Ook onderwijs krijgt 
hierin veel aandacht. Dat is niet overbodig. 
De kwaliteit van het onderwijs op Peruaanse 
openbare scholen en universiteiten laat te 
wensen over. Op internationale ranglijsten 
staan ze onderaan. 
De programma´s van HoPe kunnen onder 
de nieuwe president gelukkig gewoon 
doorgaan. Dat had heel anders hebben 
kunnen uitvallen. Nieuwe regeringen 
kunnen nu eenmaal van het ene moment 
op het andere ingrijpende veranderingen 
invoeren.

Onderwijs
Het nieuwe onderwijsprogramma sluit in 
grote lijnen aan op het vorige waardoor 
gevreesde abrupte en grote veranderingen 
zijn voorkomen. De belangrijkste 
aandachtspunten van het programma 
voor lager en middelbaar onderwijs 
zijn een nieuw, kwalitatief verbeterd 
leerprogramma voor alle kinderen tot 16/17 
jaar, meer technisch onderwijs, aandacht 
voor tweetalig intercultureel onderwijs, en 
minder schooluitval. Andere thema´s die de 
regering belooft aan te pakken: bijscholing 
van docenten, speciaal onderwijs – waar op 
dit ogenblik een schrijnend tekort aan is – 
infrastructuur en lesmateriaal op minstens 
80% van de scholen. Vanaf 2021 zouden 
alle scholen moeten beschikken over 
internetverbinding.

INLEIDING

Schoolklas met leraar

Gezondheidszorg
Voor het werk van HoPe is ook het 
gezondheidsprogramma van de nieuwe 
regering van belang. Medische voorzieningen 
voor iedereen krijgen prioriteit. Hiervoor is de 
regering van plan 7.5% i.p.v. de tot nu 0.5 % van 
het BNP te gebruiken. (In Nederland wordt 14% 
van het BNP aan gezondheidszorg besteed) 
Medicijnen moeten voor iedereen betaalbaar 
zijn, en hulp zou zonder administratieve 
obstakels moeten worden verleend. Het 
tonen van een identiteitspasje zou hiervoor 
voldoende moeten zijn.

andere programma’s
De regering gaat door met bestaande sociale 
programma´s, zoals de warme maaltijden 
op lagere scholen, en het verlenen van 
studiebeurzen, waarmee een groot aantal 
jongeren na de middelbare school verder kan 
leren/studeren.

toch: ongelijke kansen
De cijfers van 2016 laten zien dat de groei 
van het BNP van Perú vanaf het begin van 
het jaar groter is geweest dan in Mexico, 
Colombia, Chili, Argentinië, Brazilië en 
Venezuela, bij elkaar de zeven grootste 
economieën van Latijns Amerika. Maar 
ondanks de economische groei blijft er 
sprake van grote armoede en ongelijkheid.
 
In afgelegen gebieden, zoals in de 
gemeenschappen in de wijde omgeving 
van Cusco, is de armoede en ongelijkheid 
goed te zien. Het leven is er hard. Er is 
gebrek aan goede scholen en medische 
voorzieningen. Ook in de stad Cusco 
is het percentage bewoners onder de 
armoedegrens hoog, en zijn de onderwijs- 
en gezondheidsvoorzieningen gebrekkig. 
Aanknopingspunten te over voor het 
starten van ontwikkelingsprogramma’s.

Kinderen op de afdeling brandwonden van het 
ziekenhuis in Cusco

ONDERWIJS IN RELAT-
IE MET HET LEVEN VAN 
ALLEDAG

Onderwijs in relatie met het leven van alledag

De programma´s van HoPe richten zich 
op de verbetering van het niveau van het 
onderwijs en op het vergroten van de 
mogelijkheden van kinderen en jongeren 
om hun opleiding af te maken zowel in 
de rurale gebieden als in de stad zelf. Ook 
de gezondheidszorg is onderdeel van de 
programma´s. 
Zonder de eigen taal en cultuur aan te 
tasten, biedt HoPe mensen van inheemse 
gemeenschappen toegang tot de algemeen 
geldende Spaanstalige cultuur. Eigen keuze 
en zelfwerkzaamheid van de betrokkenen 
zijn voor HoPe elke keer weer voorwaarden 
om samenwerking aan te gaan.
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In eerdere jaarverslagen is al aandacht besteed aan het project TERNURA. Ternura I liep van 
2010 tot 2012. Samen met Plan International en het Peruaanse Ministerie van Onderwijs is 
met succes gewerkt aan onderwijsverbeteringen op meer dan honderd kleuterscholen, met 
aandacht voor tweetalig intercultureel onderwijs. 

Doel: Het bevorderen van de integrale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0–8 jaar, 
uitgaande van interculturaliteit en gelijke ontwikkelingskansen voor jongens en meisjes.

Voortzetting: Het programma Ternura II wordt in 2016 afgerond. Op basis van de ervaringen 
met Ternura II zal HoPe concrete aanbevelingen doen aan de regionale overheid en aan het 
Ministerie van Onderwijs.

Voorbeeldfunctie: Het programma Ternura II is enig in haar soort. Er zijn geen andere 
programma´s, waarbinnen ontwikkeling van het jonge kind systematisch integraal wordt 
gestimuleerd. De drie samenwerkende organisaties: het Ministerie van Onderwijs, Plan 
International en Stichting HoPe zullen rapporteren over de ervaringen met het programma 
Ternura II en zullen via projectvoorstellen aanbevelingen doen aan de autoriteiten en 
ministeries.

Programmakosten Ternura II 119.343

Aandeel overhead 43.838

Totaal kosten (administratie HoPe) 163.181

Financiering Ternura II 163.181

Stichting HoPe 43.839

Plan International België 61.906

Maria Marina Foundation Liechtenstein 57.436

1.1 PROGRAMMA ONDERWIJS 2016

1.1.1 TERNuRA II

Na het succes van de eerste fase volgde TERNURA II, dat tussen 2014 en 2016 door dezelfde 
organisaties, Ministerie, Plan en HoPe, is uitgevoerd in drie provincies in de wijde omgeving van 
Cusco. Om de scholen te bereiken zijn autotochten nodig van soms wel meer dan zeven uur, 
grotendeels over moeilijk begaanbare wegen. 
Doel van TERNURA II is het bevorderen van integrale ontwikkeling – cognitief, sociaal en aandacht 
voor gezondheid - van kinderen van 0 tot 8 jaar uitgaande van interculturaliteit en gelijke 
ontwikkelingskansen voor jongens en meisjes. Naast het Ministerie van Onderwijs zijn ook die 
van Sociale Zaken en Gezondheid betrokken, alsook de regionale besturen. Er is een integraal 
ontwikkelingsprogramma opgezet voor de kinderen, en daarnaast zijn scholingsprogramma’s 
uitgevoerd voor leerkrachten, gezondheidswerkers, sociaal-cultureel werkers, ouders en lokale 
autoriteiten en ambtenaren.

Het programma is eind februari 2017 afgesloten, twee maanden na de oorspronkelijke geplande 
datum. 
Halverwege december 2016 organiseerde Unicef een groot onderwijsevenement in Cusco 
waarbij het team van TERNURA het werk en de resultaten van het programma presenteerde. 
De presentaties creëren kansen voor verbreiding van de en toepassing van de resultaten op 
andere plaatsen. 

Leren buiten het klaslokaal 
– thema: aardappels 
verbouwen

resultaten 2016
Het programma is afgerond met een onderwijsvoorstel, een systematiseringsrapport en een 
onafhankelijke evaluatie.
Er zijn vier geïntegreerde ontwikkelingsplannen tot stand gekomen en met wisselend succes 
uitgevoerd:
•	
•	 •	 Regionale	overheidsinstellingen	op	het	gebied	van	onderwijs,	gezondheid	en	sociale		

 zaken gaan gezamenlijk de strijd aan tegen de op grote schaal heersende   
 bloedarmoede en ondervoeding. 

•	 •		 Alle	onderwijsdeskundigen	van	de	regionale	onderwijsinstellingen	hebben	bijscholing		
 ontvangen. Desondanks is hun actieve participatie op scholen zelf, d.w.z. de   
 begeleiding van docenten in het algemeen tegengevallen. 

•	 •		 De	helft	van	het	beoogde	aantal	docenten	heeft	bijscholing	ontvangen.	Elke	keer		
 zorgden de afstanden en slecht openbaar vervoer ervoor dat niet alle docenten   
 aanwezig waren op de cursussen. Bij de wel aanwezige docenten was niet altijd   
 sprake van actieve participatie. Op de scholen die deelnemen aan het programma  
 is groot verschil te zien in de toepassing en waardering van de TERNURA-strategieën.  
 Gemiddelde cijfers zouden het programma onrecht aandoen. Er zijn scholen waar het  
 programma goed is ontvangen en effectief gebruikt wordt. Waar de docenten   
 enthousiast zijn over de vernieuwingen en het positieve effect ervan. Waarom dat niet  
 voor alle scholen het geval is zal in het systematiseringsrapport en in de evaluatie aan  
 bod komen.

Ternura II – scholing 
leerkrachten in kleine 
groepen
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KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

1.1.2 LEERLINGENHuIS MIDDELbARE SCHOOL PATACANCHA

Programmakosten Patacancha 16.899

Aandeel overhead 6.207

Totaal kosten (administratie HoPe) 23.106

Financiering Patacancha 23.106

Stichting HoPe 9.366

Veli Volantis 13.740

Doel: 40 leerlingen uit afgelegen inheemse 
bergdorpen krijgen de gelegenheid 
om middelbaar onderwijs en eventueel 
daarna, een beroepsopleiding te volgen.

Voortzetting project: Het project wordt 
uitgevoerd onder verantwoording van 
HoPe. HoPe streeft er naar het project 
in fases over te dragen aan de inheemse 
gemeenschappen die belang hebben bij 
het project en aan de lokale gemeentes.

Voorbeeldfunctie: Het leerlingenhuis van 
Patacancha is uniek in opzet en uitvoering. 
Van verschillende kanten, o.a. vanuit het 
Ministerie van Onderwijs, is veel interesse 
getoond voor het project. Het concept 
leerlingenhuis biedt een oplossing voor 
tienduizenden leerlingen uit afgelegen 
gemeenschappen die, vanwege deze 
grote afstanden, geen toegang hebben 
tot (middelbaar) onderwijs.

•	
•	 •		 De	participatie	van	ouders	in	de	speciaal	voor	hen	georganiseerde	scholingsbijeenkomsten		

 is toegenomen. Zij zijn geïnteresseerd in praktische opvoedingstips, 
•	
Het belangrijkste resultaat van Ternura II is het tot stand komen van een onderwijsplan voor 
kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het Ministerie van Onderwijs heeft het voorstel 
goedgekeurde en wil het plan vanaf 2017 in alle kleuterscholen van de Regio Cusco (2 x zo 
groot als Nederland) invoeren. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs zal HoPe in 2017 het 
ministerie ondersteunen bij het scholen van haar specialisten en het implementeren van het 
onderwijsprogramma in alle scholen.

Ternura II: Scholing leerkrachten op grote schaal

Vergadering van ouders van jongeren uit het leerlingenhuis

In de keuken van het leerlingenhuis

geweest. HoPe nam 90% 
van de kosten voor haar 
rekening. HoPe streeft 
ernaar om de uitvoering 
en financiering van 
het programma zoveel 
mogelijk over te dragen 
aan de gemeenschappen 
en de lokale autoriteiten. 
In 2013 is het bestuur 
overgedragen aan het 
ministerie. Het niveau van 
het onderwijs is sinds die 
tijd sterk gedaald. 

De gemeenschap 
van Patacancha heeft 
HoPe en het ministerie 
benaderd met een 
verzoek het bestuur 
opnieuw aan HoPe over 
te dragen. HoPe wil daar echter niet meer verantwoordelijk voor zijn, maar wel kijken naar de 
manier waarop we binnen de school een ondersteunende rol kunnen spelen. Hierover is contact 
met de directeur van het provinciaal kantoor van het Ministerie van Onderwijs. De invulling is 
nog open maar we nemen alvast een budget op binnen de begroting voor 2017.

leerlingenhuis /internaat Patacancha
Voor de leerlingen van de middelbare school van Patacancha, die soms wel zes uur moeten 
lopen om naar school te kunnen, heeft HoPe in 2002 een internaat opgezet. Hier wonen de 
leerlingen van maandag tot vrijdag waardoor ze de mogelijkheid hebben om naar school te 
gaan. In het weekend gaan zij weer naar huis. In 2016 hebben 45 leerlingen in het leerlingenhuis 
gewoond. Daarmee waren alle bedden bezet. In 2016 is deze voorziening grotendeels bekostigd 
door de opvarenden van het zeilschip de Veli Volantis.

Ook in 2017 zal HoPe het Leerlingenhuis in Patacancha ondersteunen.
Er wordt hard gewerkt aan het instellen en legaliseren van het oudercomité. 
Het Ministerie van Onderwijs is al geruime tijd geïnteresseerd en is bezig met een inventarisatie 
van soortgelijke huizen. Dit moet eind 2016 gebeurd zijn. In 2017 zal het Ministerie aangeven 
welke huizen zij overneemt.

Stichting HoPe werkt sinds 1997 in de inheemse gemeenschap Patacancha. Op verzoek van de bevolking 
uit de omringende inheemse gemeenschappen en van Patacancha zelf, heeft HoPe in 2002 de eerste 
inheemse middelbare school van Perú opgezet. De school voldoet aan een grote behoefte. Kinderen 
krijgen les in het Quechua en in het Spaans en het lesprogramma is aangepast aan de leefomstandigheden 
van de inheemse dorpen. De school telt ongeveer 110 leerlingen. 70 daarvan komen uit Patacancha, de 
anderen uit de wijde omgeving. Vanaf de oprichting van de school is de ondersteuning van HoPe groot 
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Doel: Er wordt een programma voor tweetalig onderwijs opgezet, waarbij kinderen na het voltooien 
van kleuter-, lager en middelbaar onderwijs, naast hun eigen inheemse taal, de Spaanse taal goed 
beheersen. Beheersing omvat spreek- en luistervaardigheid, begrijpend lezen en schrijven.

Voortzetting project:  Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Regionale Ministerie 
van Onderwijs. Het ministerie heeft deel één, het opstellen en beschrijven van de uitgangspositie, al 
overgenomen en uitgevoerd binnen de regio Cusco. Deel twee, de uitvoering van het programma, 
geschiedt in overleg met het ministerie. Het ministerie heeft haar interesse getoond om het project 
nadien voort te zetten binnen de regio Cusco. Het project wordt in 2016 afgerond. 

Voorbeeldfunctie: Het project in Tiracancha is uniek en is een pilotproject. Wanneer het project in 
Tiracancha goede resultaten laat zien, wil het regionaal Ministerie van Onderwijs het project uitbreiden 
naar andere streken waar een inheemse taal de eerste en het Spaans de tweede taal is. In februari 
2016 heeft het Ministerie van Onderwijs, met ondersteuning van de leerkrachten uit Tiracancha, 800 
leerkrachten geschoold in dit thema.

1.1.3 TIRACANCHA

Programmakosten Tiracancha 7.222

Aandeel overhead 2.653

Totaal kosten 9.875

Financiering Tiracancha 9.875

Stichting HoPe 2.670

Stichting Sint Hubertus 7.205

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

In 2014 heeft HoPe het L2 programma voor tweetalig onderwijs gestart in het bergdorp 
Tiracancha; dit in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. Door middel van 
speciale scholing van docenten willen we bereiken dat kinderen en jongeren op de kleuter-, 
lagere- en middelbare scholen de Spaanse taal leren beheersen, met behoud van kennis 
van Quechua, hun moedertaal. Dit programma wordt begin 2017 afgerond met een voorstel 
voor permanente toepassing.

In februari 2016 heeft het ministerie met ondersteuning van leerkrachten van Tiracancha 
achthonderd leerkrachten geschoold in het thema tweetaligheid. Dat het onderwerp 
belangrijk wordt gevonden staat buiten kijf!
Diverse autoriteiten en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs hebben het 
afgelopen jaar het programma bezocht en zijn onder de indruk van wat ze zien. “Ik hoor hier 
geen moteo!” zei een verbaasde directeur van de Cusco-afdeling van het ministerie. ‘Moteo’ 
is het door elkaar halen van Quechua en Spaans, wat je vaak hoort.

De leerkrachten hebben aangegeven dat zij de samenwerkingsrelatie met HoPe niet 
willen verbreken en komen met een voorstel om het werk te continueren. Wij willen hierin 
meegaan. Het zou immers zonde zijn als het werk dat wij de afgelopen jaren in Tiracancha 
hebben gedaan niet wordt voortgezet.

Doel:  Kinderen uit de achterstandswijken van het stadsdeel noordoost Cusco krijgen via de 
bibliotheek Kallpanchis de gelegenheid om onder professionele begeleiding en met behulp 
van een uitgebreid aanbod aan didactische materialen, waaronder computers en internet, hun 
huiswerk te maken. 

Voortzetting project:  Het project wordt geheel uitgevoerd onder verantwoording van Stichting 
HoPe. HoPe probeert de lokale gemeente te interesseren voor en te betrekken bij de uitvoering 
van het project. 

Voorbeeldfunctie: Het project is uniek. HoPe probeert de lokale autoriteiten te overtuigen van de 
noodzaak van dergelijke projecten in achterstandswijken.

1.1.4 bIbLIOTHEEK KALLPANCHIS

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

Programmakosten bibliotheek Kallpanchis 17.115

Aandeel overhead 6.287

Totaal kosten 23.402

Financiering bibliotheek Kallpanchis 23.402

Stichting HoPe 14.534

Alma Children´s Education Foundation Canada 8.868
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De Biblioteca is een 
goedlopend en belangrijk 
project voor de kinderen van de 
achterstandswijk Villa Maria. In 
eerdere jaarverslagen bespraken 
we dit ook al verschillende 
keren. Hier kunnen de kinderen 
na school terecht en worden 
zij begeleid bij hun huiswerk: 
informatica, wiskunde/rekenen, 
taalbeheersing. Daarnaast zijn 
er vrijwilligers die Engelse les 
geven. Hier hebben ze ook 
beschikking over computers en 
internetverbinding – dat is er 
thuis vaak niet. Er zijn ongeveer 
60 ‘vaste klantjes’, die een paar 

Jongeren die afstuderen aan een van ‘onze’ middelbare scholen, Patacancha of Tiracancha, 
en jongeren die aan één van de jongerengroepen deelnemen komen in aanmerking voor 
financiële ondersteuning, die het hen mogelijk maakt een beroepsopleiding te volgen. 
Zonder deze bijdrage zouden zij daartoe niet in staat zijn. Met deze steun hebben tientallen 
jongeren de afgelopen jaren verder kunnen leren.

In 2016 heeft HoPe 20 studenten geholpen. Behalve dat zij een studiebeurs krijgen, worden 
zij ook door een medewerker van HoPe begeleid, waarbij niet alleen wordt gelet op 
studieprestaties maar ook op persoonlijke en sociale situaties.
Het afgelopen jaar heeft HoPe bovendien aandacht besteed aan studievoorlichting. We 
merken dat dit een onderbelicht thema is waar wel grote behoefte aan bestaat. De middelbare 
scholieren hebben momenteel vaak nauwelijks idee van hun mogelijkheden en maken 
daardoor gemakkelijk verkeerde keuzes. Daarom hebben wij besloten de studievoorlichting 
voort te zetten.

keer per week op de Biblioteca komen werken.
De gemeente is zeer geïnteresseerd en heeft een geschikt gebouw gevonden in de wijk 
‘5 de Abril’ waar ze een vergelijkbaar project op wil zetten. HoPe heeft toegestemd om 
gedurende de eerste maanden de salarissen van twee tot drie docenten in dit nieuwe 
centrum te betalen. Voordat het gezamenlijk werk gestart kan worden is er een goed 
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De opzet is klaar maar de uiteindelijke 
overeenkomst nog niet, ambtenaren van verschillende afdelingen moeten het nakijken en 
goedkeuren. Dat proces duurt veel langer dan verwacht.

De Biblioteca Villa Maria gaat door en wij gaan er vanuit dat de nieuwe Biblioteca in ‘5 de 
Abril’ in de loop van het schooljaar 2017 zal kunnen starten.

1.1.5   STuDIEONDERSTEuNING

Doel: Kinderen en jongeren uit economisch zwakke gezinnen worden met een studiebeurs 
in staat gesteld een (beroeps) opleiding te volgen.

Voortzetting project: Voortdurend wordt geëvalueerd in hoeverre kinderen of jongeren 
nog ondersteuning van HoPe nodig hebben. Gekeken wordt of de families zelf de kosten 
kunnen dragen of dat zij aanspraak kunnen maken op ondersteuningsregelingen van de 
overheid.

Voorbeeldfunctie: De ondersteuning van HoPe is minder belangrijk geworden omdat de 
overheid zelf dergelijke programma´s is gaan opzetten. Om daarvoor in aanmerking te 
komen moeten de jongeren relatief hoge cijfers op de middelbare school hebben gehaald. 
De jongeren uit de doelgroep van HoPe voldoen vaak niet aan die voorwaarden, omdat 
zij de Spaanse taal (nog) niet echt goed beheersen. Voor jongeren uit de doelgroep van 
HoPe voorziet het studie-ondersteuningsprogramma (studiebeurzen), daarom in een grote 
behoefte.

Eleuteria - afgestudeerd in ICT Overleg met studenten over bijles Spaans

Programmakosten studieondersteuning 11.647

Aandeel overhead 4.278

Totaal kosten 15.925

Financiering studieondersteuning 15.925

Stichting HoPe Nederland 8.496

Fam van Berckel 4.429

Tristan Foundation Nederland 3.000

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)
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Bijles Spaans

Daarnaast is HoPe is dit jaar gestart met bijspijkercursussen voor beursstudenten: extra 
lessen Spaans en Engels. Kennis van deze talen is nodig om een beroepsopleiding te kunnen 
volgen en een goede baan te kunnen vinden. Wat betreft de Spaanse taal geldt voor veel 
van deze studenten dat zij pas relatief laat kennis hebben gemaakt met deze taal. In de 
tijd dat zij op de basisschool zaken was er nog geen programma ‘Spaans als tweede taal’. 
Een goede beheersing van het Spaans is nodig om het zelfvertrouwen op te bouwen. Een 
slechte uitspraak is een belangrijke reden waarom van oorsprong Quechua-sprekers worden 
uitgelachen en gediscrimineerd. Dit extra taalprogramma wordt bekostigd door Rabo 
Foundation Medewerkersfonds.

1.2 PROGRAMMA WELzIJN 2016

Doel: Het stimuleren van de persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling van vrouw-
en uit de boerengemeenschap Racchi. 

Voortzetting project: Het project wordt geheel uitgevoerd door de deelneemsters zelf. 
De deelneemsters financieren een steeds groter deel van de kosten van het programma. 
HoPe ondersteunt het programma met een kleine financiële bijdrage.

Voorbeeldfunctie: Het project is uniek. De vrouwen hebben in 1999 zelf het initiatief tot 
oprichting van het project genomen. HoPe heeft de groep gedurende 10 jaar inhoudelijk 
en financieel ondersteund. Momenteel werkt de groep geheel zelfstandig. HoPe heeft geen 
initiatieven genomen om een soortgelijk project op andere locaties te herhalen. 

1.2.1 VROuWENGROEP RACCHI

Programmakosten vrouwengroep Racchi 927

Aandeel overhead 341

Totaal kosten 1.268

Financiering vrouwengroep Racchi 1.268

Stichting HoPe 248

Aviso Management en Beheer BV 1.020

De vrouwengroep is in 1999 op initiatief van de vrouwen zelf ontstaan. Zij wilden zichzelf 
verder ontwikkelen via sociale en praktische cursussen. De groep heeft cursussen 
verzorgd over, onder andere, alcoholisme, huiselijk geweld en opvoeding. Daarnaast 
heeft de groep cursussen voor de leden verzorgd op het gebied van handwerk: naaien, 
breien, haken en vlechten. Zij zijn nu in staat om producten te maken voor de verkoop 
en daarmee het huishoudbudget aan te vullen. 

Ook in 2016 subsidieerde HoPe een deel van de materiaalkosten en de kosten van de 
lerares/begeleidster van de groep.
Aviso Management en Beheer BV ondersteunt de groep, en doet dat in 2017 ook weer.

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

De vrouwengroep bijeen
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1.2.2 KINDER- EN JONGERENGROEPEN 
 SAN ISIDRO EN VILLA MARIA

Doel: Het stimuleren van de persoonlijke, professionele en sociale ontwikkeling van kinderen 
en jongeren uit de achterstandswijken San Isidro en Villa Maria.

Voortzetting project: HoPe heeft het programma gedurende 15 jaar inhoudelijk en financieel 
ondersteund. Sinds enige jaren wordt het project geheel uitgevoerd door de deelnemers zelf. 
HoPe ondersteunt het programma met een kleine financiële bijdrage.

Voorbeeldfunctie: HoPe heeft in 1991 de kinder- en jongerengroep van San Isidro opgezet. Uit 
dit voorbeeld zijn de groepen van Villa Maria en Racchi ontstaan. De groep Racchi is na 15 jaar 
opgeheven; de veranderde sociaaleconomische situatie in het dorp heeft ertoe geleid dat er 
geen belangstelling meer is voor het programma. HoPe heeft geen initiatieven genomen om 
op andere plaatsen dergelijke programma´s op te zetten.

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

Vanwege de grote sociaal economische veranderingen in de afgelopen jaren, hebben de 
groepen in de achterstandswijken San Isidro en Villa Maria sterk aan belangstelling ingeboet. 
Jongeren hebben veel nieuwe mogelijkheden voor studie en ontwikkeling gekregen. De 
gemeente Cusco heeft in 2016 een poging ondernomen om hernieuwde interesse voor de 
groepen op te wekken maar het programma van de gemeente was niet  stabiel en interessant 
genoeg. HoPe Peru heeft besloten de ondersteuning te stoppen. We hebben 25 jaar lang een 
programma ondersteund waar grote behoefte aan was, nu die behoefte er niet meer is kunnen 
we de deur met een gerust hart sluiten. 

De groep in de boerengemeenschap Racchi is in 1997 door HoPe opgezet. Doel was om de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De kinderen worden 
sinds enige jaren gestimuleerd om zelf het programma te verzorgen. Er is veel gedaan op het 
gebied van sport en spel, handvaardigheden en korte cursussen ter ondersteuning van de 
eigen ontwikkeling. In 2014 is door veranderende tijdsbesteding, de interesse voor de groep 
gedaald. Maar de jongeren hebben na een rustpauze van anderhalf jaar zelf de draad weer 
opgepakt. De groep draait momenteel zelfstandig en heeft enige financiële en/of persoonlijke 
begeleiding nodig.

Programmakosten kinder- en jongerengroepen 137

Aandeel overhead 50

Totaal kosten 187

Financiering kinder- en jongerengroepen 187

Stichting HoPe 187
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1.2.3 ONDERSTEuNING KINDEREN MET bRANDWONDEN

Doel: Het organiseren en uitvoeren van noodzakelijke nazorg van kinderen met brandwonden 
in het brandwondencentrum van het regionaal ziekenhuis in Cusco. De programma’s 
impliceren fysiotherapie en speltherapie gecombineerd met pijnbestrijding bij pijnlijke 
verbandwisselingen. Tevens is het een doel te bewerkstelligen dat een en ander een vast 
onderdeel wordt van het behandelingstraject..

Voortzetting project: HoPe had een samenwerkingscontract getekend met de directie 
van het regionaal ziekenhuis in Cusco, waarin is afgesproken dat HoPe het programma 
nabehandeling brandwonden per begin 2017 zou overdragen aan het regionaal ziekenhuis. 
Het ziekenhuis zou dan ook voor bekostiging zorg dragen. Buiten de schuld van het ziekenhuis 
is de overdracht vertraagd. HoPe geeft het ziekenhuis en de bekostigende overheid de tijd tot 
2018 om middelen en menskracht voor het programma vrij te maken.

Voorbeeldfunctie: HoPe heeft het programma nabehandeling brandwonden binnen de 
brandwondenafdeling van het ziekenhuis opgezet en gedurende ruim 18 jaar uitgevoerd. Na 
een onderbreking is de ondersteuning in 2015 voortgezet. In goed overleg is wel besloten het 
programma per januari  2018 in zijn geheel over te dragen aan het ziekenhuis. 

Programmakosten nabehandeling brandwonden 8.755

Aandeel overhead 3.216

Totaal kosten 11.971

Financiering nabehandeling brandwonden 11.971

Stichting HoPe 11.971

KOSTEN EN FINANCIERING 2016 (IN EuRO)

Sinds 1995 ondersteunt HoPe het brandwondencentrum van het regionaal ziekenhuis. De 
ondersteuning bestaat voornamelijk uit het organiseren en bekostigen van de nazorg voor 
kinderen met ernstige brandwonden.
Kinderen uit de doelgroep van HoPe hebben relatief vaak brandwonden. De gezinnen wonen 
in kleine, vaak één-kamerwoningen, waar in één ruimte alles wordt gedaan: leven, koken, eten 
en slapen. Het is niet verwonderlijk dat daar gemakkelijk verschrikkelijke ongelukken kunnen 
gebeuren.
De nazorg bestaat in concreto uit fysiotherapie en speltherapie voor de kinderen tijdens en na de 
behandeling van de brandwonden. Begin 2016 heeft een Nederlandse ervaren psychotherapeute 
op vrijwillige basis manieren om pijn te reduceren bij de zeer pijnlijke verbandwisselingen 
geïntroduceerd. Dit heeft ertoe geleid dat de speltherapeute nu sinds enige maanden naast 
haar gewone werk ook actief is op het gebied van pijnverlichting tijdens de wondverzorging. 
Hiervoor komt zij dagelijks een uur eerder naar het ziekenhuis. Ook deze activiteit wordt door 
HoPe bekostigd.

HoPe had een samenwerkingsovereenkomst met de directie van het Regionaal Ziekenhuis 
Cusco, volgens welke het ziekenhuis zich verplichtte om vanaf januari 2017 de kosten van spel- en 
fysiotherapie op zich te nemen. Deze kosten heeft het ziekenhuis opgenomen in de begroting 
van 2017 dat goedgekeurd is door Regio Cusco. Het wachten is nu op goedkeuring van het 

Ministerie van Financiën. Het is onzeker 
wanneer dit gaat gebeuren. Gezien de 
bereidheid en inspanning van de directie 
van het ziekenhuis om de nazorg in 
haar begroting op te nemen wil HoPe 
nog eenmaal de samenwerking met 
het ziekenhuis voor één jaar verlengen. 
De samenwerking wordt nu beëindigd, 
wanneer deze overbodig blijkt: op het 
moment dat het ziekenhuis over een 
budget voor spel- en fysiotherapie 
beschikt, doch uiterlijk 1 januari 2018.

Bijblijven, ook als je gewond bent.

Verzorging van de 
allerkleinste

.
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2. FEITEN  & CIJFERS
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•Beleidsplan 2015-2017
• Onderwijsprogramma ternura 

2014-2016

• De politiek van Fundación Holanda-Perú 
is er op gericht
- zoveel mogelijk uit te gaan van vragen 
van de bevolking
- zoveel mogelijk samen te werken met de 
autoriteiten
• Om de duurzaamheid van de projecten te 
verzekeren is het nodig om aan te sluiten 
bij de wensen en verwachtingen van de 
lokale bevolking. Zij zijn de uitvoerders van 
hun eigen programma’s
• HoPe werkt direct samen met de 
Peruaanse overheid en met collega- 
instellingen (NGO’s). Het gezamenlijke doel 
is om samen een kwalitatief 
onderwijsprogramma te ontwikkelen, 
waarbinnen ruimte is voor de eigen taal en 
cultuur van de inheemse gemeenschappen

Het vergroten van 
ontwikkelingskansen voor 
sociaaleconomische 
risicogroepen 
in de regio cusco, zodat deze zelf
- voor hun rechten kunnen 
opkomen en
- hun eigen toekomst-
mogelijkheden kunnen 
vergroten

• Niet Gouvernementele Organisatie 
(NGO)
• Aan de professionele 
medewerkers van team HoPe Peru 
wordt salaris betaald

• Stichting
• Asociación Civil Fundación HoPe  
  Holanda Perú, opgericht 1999
• Dagelijks bestuur, incl. directeur

TOEKOMST

ORGANISATIE
PROGRAMMA’S

POLITIEK VRIJWILLIGERS & PROFESSIONALS

BEREIK

RECHTSVORM REGISTRATIE & ERKENNING

LOOPTIJD

Fundación HOPEDOELSTELLING

• Onderwijs (kleuter-, lager en middelbaar)
• Welzijn (jongeren- en vrouwengroepen)
• Gezondheidszorg en -voorlichting

• 10 personeelsleden, waarvan 8 fulltime 
   en 2 parttime

• Kleuteronderwijs: kinderen       2.695
• Lager onderwijs: kinderen              791
• Middelbaar onderwijs: jongeren  200
• Jeugdwerk: kinderen/jongeren     100                                                                                                                          
• Vrouwengroep: dames                       35
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3 ORGANISATIE  HOPE

3.1 ORGANISATIE STICHTING HOPE NEDERLAND

Stichting HoPe Nederland  is in 2002 opgericht ter ondersteuning van Fundación 
Holanda-Perú in Cusco, Perú. De stichting verzorgt de fondsenwerving in Nederland 
en ondersteunt met het ingezamelde geld projecten van Fundación Holanda-Perú. 
Stichting HoPe Nederland draait uitsluitend op een groep van circa 59 vrijwilligers, 
die samen met het bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert. HoPe 
Nederland ondersteunt Fundación Holanda-Perú in het opzetten van een degelijke 
en betrouwbare Peruaanse organisatie, die de programma’s in Peru uitvoert. HoPe 
Nederland informeert personen, clubs, instanties en andere groeperingen in de 
Nederlandse samenleving over belang, inhoud en impact van het werk van Fundación 
Holanda-Perú.

3.1.1 bESTuuR

Het bestuur van Stichting HoPe Nederland bestaat uit een gevarieerd gezelschap 
dat ongeveer één keer per zes weken bij elkaar komt om te vergaderen. Taken 
worden verdeeld en uitgevoerd en in de tussenliggende periode is er nauw contact 
via telefoon en mail tussen de bestuursleden.

In 2016 hebben twee bestuursleden aangegeven te stoppen met hun bestuurstaak. 
Jorge Chavez-Tafur heeft besloten om zich terug te trekken uit het bestuur. Jorge 
was door zijn Peruaanse afkomst en expertise in de rurale landbouw een waardevol 
bestuurslid, we danken hem voor zijn inzet. Kees Pikaar heeft vorig jaar al besloten 
zijn taak als penningmeester neer te leggen. Doordat er pas halverwege 2016 een 
vervangend penningmeester is gevonden heeft Kees zijn werkzaamheden nog enige 
tijd voortgezet. We zijn verheugd te melden dat in 2016 ons bestuur is aangevuld met 
vier nieuwe leden: Sjanna Bosma, Chiara Somers, Kees van Ginkel en Carmen Banda.

Bestuurslid Jaar 
toetreding

Jaar 
aftreding

Functie HoPe Functie dagelijks leven

Maarten Elling

Esther Dubbeld

Sjanna Bosma

Chiara Somers

Kees van Ginkel

Carmen Banda

2013

2014

2016

2016

2016

2016

2017

2018

2020

2020

2020

2020

Voorzitter

Secretaris

Contacten PR Social Media

Coördinatie vrijwilligers

Penningmeester

Contacten sponsors,
Nederland en Perú

Onderzoeker, beleidsadviseur en pro-
jectontwikkelaar op het gebied van 
jeugdzorg, onderwijs en welzijn in het 
algemeen.

Onderwijs, in Peru gewoond, spreekt 

Spaans

Student

Onderwijs

Boekhouder

Controller specialist

Afgetreden in 2016

Jorge Chavez-Tafur 2011 2016 Lid, contacten in Peru Rurale landbouw, journalistiek/redactie, 
Peruaans, Spaanstalig.

Kees Pikaar 2010 2016 Penningmeester Financial controller

Bestuur

3.1.2 VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers per 31-12-2016 Aantal

Aantal vrijwilligers 59 

Nieuwe vrijwilligers 7

Gestopte vrijwilligers -

Aantal vrijwilligersbijeenkomsten 1

Stichting HoPe Nederland draait volledig op vrijwilligers. Bijzonder is dat de 
vrijwilligers niet zozeer gebonden zijn aan de vrijwilligersorganisatie in Nederland, 
maar aan de doelgroep, medewerkers, projecten of het leven in Peru. Het 
gezamenlijke doel blijkt keer op keer erg samenbindend te zijn. Alle vrijwilligers 
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3.1.3 PARTNERS EN SAMENWERKING

Bedrijven en instellingen
Met diverse bedrijven en instellingen is de laatste jaren een samenwerking ontstaan. Er zijn 
bedrijven die structureel doneren en bedrijven die diensten of producten beschikbaar stellen. 
De contacten met deze bedrijven worden onderhouden door het bestuur en de contactpersoon 
van Stichting HoPe Nederland. Op onze website is een overzicht te vinden van de bedrijven waar 
Stichting HoPe mee samenwerkt. 

Donateurs
De meeste donateurs en sponsoren komen uit de familie en kennissenkring en de zakelijke 
relatiesfeer van de vrijwilligers. In 2016 zijn er door donateurs creatieve initiatieven tot stand 
gekomen, resulterend in een donatie voor Stichting HoPe (Bridgedrive, SOLsister Lichtenvoorde, 
zeilen met Veli Volantis,  Rotary Club Breukelen Maarssen).

Kleine- en grote ontwikkelingsorganisaties
Fundación Holanda-Perú werkte in 2016 samen met een aantal kleine- en grote organisaties uit 
Perú en Nederland.

Inmenszo biedt jongeren uit achterstandswijken een toekomst met een beroepsopleiding en 
studiefinanciering. In Nederland worden fondsenwervingsideeën, contacten en verkoopartikelen 
uitgewisseld.

PLAN International is een samenwerkingspartner in het grote onderwijsproject Ternura II dat 
momenteel in uitvoering is.

Stichting Tristan zorgt ervoor dat ook leerlingen van de middelbare scholen in Patacancha en 
Chumpe Poques na hun eindexamen de kans krijgen om door te studeren; zij ontvangen een 
studietoelage.

Stichting Cusco-Peru uit Maarssen steunt al 25 jaar projecten voor de Hooglandindianen in Peru, 
waarvan ruim 20 jaar de projecten van Fundación Holanda-Perú. Met recht een zeer trouwe en 
belangrijke partner.

Share4More is een personeelsfonds van de RABO-Bank dat in 2016 een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de financiële ondersteuning van het scholingsprogramma in Spaanse en Engelse 
taal. 

Scholen
Scholen zijn belangrijke actievoerders voor met name de onderwijsprojecten van HoPe. 
Stichting HoPe Nederland ondersteunt deze actievoerders met lesmateriaal, promotiemateriaal, 
presentaties in de klassen door vrijwilligers en/of publiciteit over de acties via Facebook of Twitter 
en de website van Stichting HoPe. Sommige scholen onderhouden nauwe banden met één van 
onze vrijwilligers. Vooral in de Achterhoek sluiten meer scholen zich aan bij de actie van leerkracht/
vrijwilligster Anja Eppingbroek, die zelf meerdere keren een bezoek bracht aan de projecten van 
Stichting HoPe. Het afgelopen jaar hebben we mooie bijdragen ontvangen van onder andere de 
volgende scholen:
- Stichting Aves, Emmeloord e.o.
- Arlanta SBO de Twine 

‘hebben wat met Peru’, het merendeel is er voor korte of langere tijd en vaak meer dan 1 keer 
geweest. Daar hebben zij zelf ervaren welke resultaten worden geboekt met de werkwijze van 
HoPe.
Dat verklaart waarom: 
•	Vrijwilligers	zich	spontaan	melden	om	hier	een	bijdrage	aan	te	leveren	
•	Vrijwilligers	nauwelijks	officieel	stoppen	met	hun	vrijwilligerswerk.	

De ondersteuning van de vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid beperkt zich daarom tot: 
•	Intakegesprek	voor	nieuwe	vrijwilligers	
•	Contacten	met	teamcoördinator,	contactpersoon	bestuur	voor	het	betreffende	team	
•	Informeren	over	nieuwe	ontwikkelingen	via	algemene	nieuwsmailing	
•	Informeren	over	specifieke	ontwikkelingen	via	mails	aan	vrijwilligers	
•	 Vrijwilligersbijeenkomst	 om	 elkaar	 te	 ontmoeten,	 bij	 te	 praten	 en	 nieuwe	 ontwikkelingen	 te	
bespreken. Minimaal 1x per jaar 
•	Vergoeding	van	gemaakte	(reis)	kosten

3.1.4 ACTIVITEITEN 2016

Viering 25 jarig bestaan
Op zaterdag 8 oktober vierde Stichting HoPe, haar 25 jarig bestaan op het Baudartius College in 
Zutphen. Met een groot team van vrijwilligers konden de donateurs en vrienden van Stichting 
HoPe zich een dag onderdompelen in Peru. Er werd een prachtige presentatie gegeven door 
Walter Meekes over 25 jaar HoPe en er waren diverse workshops te volgen, waaronder Peruaanse 
dans, rekenonderwijs in de Andes en de politieke situatie in Peru. Daarnaast was er een markt 
waar souvenirs, hapjes en schilderijen werden verkocht . De foto’s van de fototentoonstelling 25 
jaar HoPe, met foto’s van Walter Meekes, werden aan de hoogste bieder verkocht. Velen hebben 
nu een prachtige HoPe foto in huis hangen. We kijken terug op een mooie en feestelijke dag, dank 
aan iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt! 

Koninklijke onderscheiding voor Tineke Griffioen
Onder de ongeveer 150 vrienden van de Stichting was ook burgemeester Bert Berghoef van de 
gemeente Aalten aanwezig tijdens de viering van 25 jaar HoPe. Hij voerde aan het begin van de 
bijeenkomst het woord en bleek een Koninklijke onderscheiding voor één van de oprichters bij 
zich te hebben. Aalten kan gezien worden als de bakermat van de stichting, zo betoogde de 
heer Berghoef. Vanuit Aalten gingen Walter Meekes en Tineke Griffioen ruim 25 jaar geleden op 
avontuur. Zij kwamen terecht in Cusco, Peru. Zij zagen daar de erbarmelijke omstandigheden 
waarin een groot deel van de bevolking moest leven. Toen enkele Peruanen hen vroegen of ze 
hen niet konden helpen, besloten ze daar aan het werk te gaan. Samen gingen ze aan de slag 
in de achterstandswijken in Cusco: ze richtten een gaarkeuken in, legden met de bevolking 
waterleidingen en riolering aan, bouwden schooltjes en deden nog veel meer. Samen hebben 
zij Stichting HoPe opgericht. Hun belangrijkste uitgangspunten waren: “Je kunt alleen iets voor 
anderen betekenen als de anderen je vragen of je hen wilt helpen” en “als je iets wilt presteren, kun 
je het nooit alleen”. Ze hebben dan ook heel veel mensen gevonden die hen ondersteunden. Op 
voorbeeldige wijze motiveerden zij de bevolking om hun situatie met beperkte steun van buitenaf 
zelf te verbeteren. En, naar is gebleken, met succes. De burgemeester riep vervolgens Tineke naar 
voren. Hij karakteriseerde Tineke als een sterke vrouw, een ware inspirator voor mensen om haar 
heen. Zulke mensen zijn van groot belang voor de samenleving, lokaal en mondiaal. Tineke heeft 
mensen in staat gesteld om hun lot in eigen handen te nemen. Ze heeft zich hiervoor ingespannen, 
maar ze heeft ook vele anderen geïnspireerd. Een vrouw van goud, volgens de burgemeester. 
“Een gouden onderscheiding bestaat helaas niet, daarom heeft de Koning er voor gekozen om 
je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” De burgemeester concludeerde: “Wat 
wordt dit jou gegund!”. Na het opspelden van de versierselen en de overhandiging van een mooie 
bos bloemen liet Tineke in korte bewoordingen weten dat ze ontzettend verrast was. Ietwat 
geëmotioneerd sloot zij af met de woorden: “Dank je Wel”. De aanwezige HoPe-vrienden gaven 
haar een ovationeel applaus. Het bestuur van Stichting HoPe Nederland feliciteert Tineke van 
harte met deze onderscheiding.
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3.1.6 SPEERPuNTEN 2017

3.1.5 COMMuNICATIE

Doel en doelgroepen 
Communicatie over HoPe vanuit HoPe Nederland is ondersteunend voor fondsenwerving en heeft tot 
doel:
•	 - creëren van draagvlak
•	 - werven van donateurs
•	 - informeren van de achterban en
•	 - verantwoorden van donaties 

communicatiemiddelen
Om de uiteenlopende doelgroepen te bereiken en de relatie te onderhouden, worden verschillende 
middelen ingezet: 

Donateursbijeenkomst x x x
Website x x x x x
Lespakket basisonderwijs x
Nieuwsmailingen x x
Social Media; Facebook, Twitter 
en LinkedIn x x x x x x
Persoonlijk contact via telefoon 
en mail x x x x x x

Presentaties x x x
Presentie bij evenementen/
bijeenkomsten x x x x
Verkoop HoPe Producten 
(kaarten/boekenleggers/kwartet) x x x x x

Media (kranten/tv/radio) x
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Sponsoren en grote donateurs  
krijgen een uitgebreid beschrijvend 
en financieel verslag van het project 
dat zij hebben ondersteund.

Persoonlijk contact via mail en 
telefoon
Goed relatiebeheer kan niet 
zonder persoonlijk contact. Het 
relatiebeheer is verdeeld over de 
bestuursleden. De contactpersoon 
van Stichting HoPe is Ineke de 
Graaf, zij is goed bereikbaar via mail 
en telefoon en vindt het belangrijk 
om snel en adequaat antwoord te 
geven op mails en telefoontjes.

- Ontwikkelen nieuwe website
- lespakket voor het   
basisonderwijs, dat in 2006 is 
gemaakt, vernieuwen

Communicatie

Programma’s Aantal in 2014 Aantal in 2015 Aantal in 2016

Aantal nieuwsbrieven/mailings 4 4 6

Aantal nieuwsberichten website 29 26 31

Aantal mensen dat Facebook-pagina van HoPe 
leuk vindt

498 574 686

Aantal leden Hope groep LinkedIn 78 78 78

Aantal volgers Twitter HoPe Nederland 81 117 136

3.2   ORGANISATIE FuNDACIóN HOLANDA-PERú

Team Fundación Holanda-Perú 2016

Dagelijks bestuur

Mieke Weiffenbach
Julio Sotelo Zevallos 

Interim – Directeur 
Kasbeheer
Coördinator programma welzijn

Kantoor

Maria Ysabel Moron Oviedo Financiële administratie

Team Onderwijs

Juan Oscar Hilares Javier
Ricardo Castillo 

Coördinator onderwijs
Ondersteuning onderwijs (januari – maart)

Team Ternura

IIrene Gomez Huillca
Yessica Pamela Zegarra Aguirre 
Ruth Chavez
Geronimo Soran Hallasi
Maria Angelica Diaz Ramirez

Algemeen coördinator
Coördinator provincie Chumbivilcas
Coördinator provincie Acomayo
Coördinator provincie Paucartambo
Algemene ondersteuning Ternura (april – 
december)

Team jongerenwerk

Maribel Espinoza 
Begeleiding jongeren studieondersteuning
Coördinator bibliotheek Villa Maria

Ondersteuning team

Walter Meekes 
Ondersteuning bestuur en teams
Public Relations en terugkoppeling naar 
achterban

team HoPe Peru 2016
Mieke Weiffenbach is vrijwillig medewerker binnen HoPe. Mieke is antropologe, heeft de 
Nederlandse nationaliteit maar heeft jarenlang in Peru gewoond. Mieke heeft in 2016 de taak van 
algemeen directeur vervuld. 

Julio Sotelo verzorgt het kasbeheer van HoPe in Cusco. Julio is in 1991 bij HoPe begonnen als 
vrijwilliger binnen de programma´s voor opbouwwerk in de achterstandswijken van Cusco. 
Julio is in de jaren meegegroeid met de projecten en heeft zichzelf ontwikkeld tot een 
betrouwbaar en professioneel medewerker van de stichting. Na meer dan 10 jaar de coördinatie 
van het welzijnsprogramma verzorgd te hebben, heeft Julio in 2014 het beheer van de kassen 
overgekomen. Julio heeft hiervoor verschillende cursussen gevolgd en wordt begeleid door de 
extern boekhouder van HoPe Peru. 
Maria Ysabel Moron Oviedo is boekhoudster, zij verzorgt de interne boekhouding van Stichting 
HoPe Peru. 
Juan Oscar Hilares is onderwijsspecialist en coördineert de programma’s in Patacancha en 
Tiracancha. Juan Oscar spreekt vloeiend Quechua en heeft een heel erg goed contact met zowel 
autoriteiten als met bewoners van de inheemse bergdorpen waar HoPe werkzaam is. 

Ricardo Castilla is onderwijsspecialist en komt uit Lima. Ricardo heeft het onderwijsteam van 
HoPe een jaar lang ondersteund. 
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team ternura
Irene Gomez is algemeen coördinator van het onderwijsprogramma Ternura II. Het pro-
gramma wordt uitgevoerd door Stichting HoPe in samenwerking met Plan Internationaal 
en het Peruaans Ministerie van Onderwijs.  Haar werkzaamheden betreffen naast de coör-
dinatie met genoemde instellingen ook overleg met  het Ministerie van Gezondheidszorg,  
lokale gemeentes en inheemse gemeenschappen. 

Naast Irene Gomez, hebben in 2016 nog drie onderwijsspecialisten  binnen het program-
ma Ternura gewerkt, te weten: Yessica Pamela Zegarra Aguirre, Ruth Chavez en Geronimo 
Soran Hallasi. Alle drie de medewerkers waren verantwoordelijk voor de coördinaties en 
uitvoering van het programma in de provincies Pauacartambo, Acomayo en Chumbiv-
ilcas. Maria Angelica Diaz Ramirez heeft het team van april tot december ondersteund. 
Maria Angelica is leerkracht basisonderwijs.
  
Maribel Espinoza is leerkracht basisonderwijs. Maribel is coördinator van de naschoolse 
opvang (bibliotheek) in Villa Maria. Daarnaast begeleidt zij de kinderen en jongeren die 
via HoPe een studieondersteuning ontvangen binnen hun studies.

Walter Meekes is medeoprichter van Stichting HoPe Peru. Walter is directeur geweest van 
HoPe tot 2010. Momenteel is hij begeleider van de directie en van het team. Daarnaast 
verzorgt hij de contacten met de vrijwilligers van Stichting HoPe Nederland en met de 
sponsors en donateurs van HoPe.

 

4.1 bELEID FONDSENWERVING

4   fondsenwerving

De fondsenwerving in Nederland en Peru is erop gericht om de financiering van Onderwijs- en 
Welzijnsprojecten door Fundación HoPe Peru mogelijk te maken. Beoogde projecten dienen daarbij 
te vallen binnen de strategie en het beleid zoals deze voor Stichting HoPe zijn geformuleerd.

4.2 FONDSENWERVING NEDERLAND

De wijze van fondsenwerving Nederland is te onderscheiden in:
-  aanspreken en aansporen van HoPe- belangstellenden en HoPe-vrijwilligers 
- middels acties, presentaties en publicaties vergroten van de naamsbekendheid van   
 Stichting HoPe
-  spin-off vanuit opgebouwde naamsbekendheid of vanuit het netwerk van HoPe-
 geïnteresseerden en HoPe vrijwilligers. De afgelopen jaren heeft dit tot een aantal 
 substantiële donaties geleid (o.a. Volvo Classics)

Evaluatie
Traditiegetrouw worden fondsen in Nederland verkregen vanuit de volgende groepen:
•	 donaties van bedrijven, serviceclubs, stichtingen en scholen
•	 donaties particulieren (eenmalig, periodiek en lijfrenteschenkingen)
•	 opbrengsten acties van derden

In 2016 bedraagt het niveau van baten vanuit fondsenwerving € 117.265. 
Bijgaand een samenvatting van de baten uit fondsenwerving in de periode 2013 t/m 2016: 
 

2016 2015 2014 2013

Type geldgever Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst

Eigen fondsenwerving 71.422 79.095 125.386 116.278

Acties van derden 45.843 33.680 55.446 53.288

Totale baten uit 
fondsenwerving

117.265 112.775 180.832 169.566

Kosten fondsenwerving:
- in bedragen
- in % van baten

2.937
2,5%

4.369
3,9%

1.620
0,9%

3.494
2,1%

Resultaat fondsenwerving 114.328 108.406 179.212 166.073

4.3 FONDSENWERVING  PERu

   Fondsenwerving Peru richt zich op 2 aandachtsgebieden. Enerzijds het ontvangen van fondsen, 
anderzijds financiering of betaling van programmaonderdelen door derden, o.a. door de 
Peruaanse overheid.

  Evaluatie 2016
   In 2016 heeft het accent van de fondsenwerving gelegen op de financiering van het Ternura II 

programma. Dit omvangrijke programma wordt uitgevoerd in de periode 2014 tot en met 2016. 
Het programma is een gezamenlijke financiering van Plan International België, Ministerie van 
Onderwijs in Peru, lokale overheden in Peru en Stichting HoPe.

  Ontvangen fondsen van derden
   Naast de financiering door HoPe Nederland zijn in 2016 fondsen ontvangen van:
•	  Plan International België (medefinanciering Ternura II)
•	 Lokale/individuele donaties Peru
•	 Alma Canada (t.b.v. bibliotheek Villa Maria)
•	 MariaMarina Foundation Liechtenstein

  Financiering door derden
   Enkele voorbeelden van financiering van programmaonderdelen door derden in 2016:
•	 Ternura II: financiering van meerdere programma onderdelen door Ministerie van Onderwijs en 

lokale overheden
•	 Ternura II: financiële bijdragen door verschillende gemeentes t.b.v. het opzetten van dag-opvang 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
•	 Patacancha: gemeente Ollantaytambo betaalt gedeeltelijk de coördinator van het leerlingenhuis. 

Gemeente Urubamba betaalt gedeeltelijk het voedselprogramma van het leerlingenhuis. 
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5 FINANCIeLE VERANTWOORDING

5.2 KENGETALLEN STICHTING HOPE 2012 - 2016
5.3 JAARREKENING 2016

TOELICHTING FINANCIËLE VERANTWOORDING
 Waarderingsgrondslagen

NEDERLAND: STICHTING HOPE NEDERLAND
 Balans 2016
 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 
 Staat van Baten en Lasten 2016
 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2016
 Model lastenverdeling 2016

Toelichting op model lastenverdeling 2016
Staat van Baten en Lasten begroting 2017 

PERU: FUNDACIÓN HOLANDA-PERU
 Besteed aan doelstelling 2016

5.4 ACCOUNTANTSVERKLARING

5.1 INHOuDSOPGAVE STAAT VAN BATEN EN LASTEN HOPE 
NEDERLAND

2017
Begroting

2016 2015 2014 2013 2012

Baten uit eigen fondsenwerving 60.000 71.422 79.095 125.386 116.278 101.770

Baten uit acties van derden 50.000 45.843 33.680 55.446 53.288 102.563

Opbrengst verkoop produkten 0 95 120 -40 1.565 1.810

Renteresultaat 0 0 667 1.000 764 1.586

Totaal baten 110.000 117.360 113.562 181.792 171.895 207.729

Besteding aan doelstelling HoPe Peru 132.922 150.217 128.827 137.881 123.854 228.550

Kosten eigen fondsenwerving 3.500 2.937 4.369 1.620 3.494 2.611

Kosten beheer en administratie 3.500 1.149 1.634 4.591 4.055 2.966

Totaal lasten 139.922 154.303 134.830 144.092 131.403 234.126

Resultaat -29.922 -36.943 -21.268 37.700 40.492 -26.397

Kostenratio’s (in % van baten)

- Kosten eigen fondsenwerving 3,2% 2,5% 3,9% 0,9% 2,1% 1,3%

- Kosten beheer en administratie 3,2% 1,0% 1,4% 2,5% 2,4% 1,5%

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru) 121% 128% 113% 76% 72% 110%

Eigen vermogen (reserves en fondsen) 86.880 123.823 145.091 107.390 66.899

5.2 KENGETALLEN STICHTING HOPE 2012 - 2016
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STAAT VAN bATEN EN LASTEN HOPE PERu 2017
Begroting

2016 2015 2014 2013 2012

Baten uit eigen fondsenwerving 156.294 265.520 202.002 200.511 192.505 387.412

Subsidies van medefinancieringsorganisaties 0 0 15.000 20.000 0 66.000

Overige baten 0 0 0 3 -777 -2.826

Totaal baten 156.294 265.520 217.002 220.514 191.728 450.587

Besteding aan doelstelling HoPe Peru 97.848 194.190 151.346 153.866 129.417 349.469

Kosten eigen fondsenwerving 12.906 14.773 9.826 8.109 8.915 19.140

Kosten beheer en administratie 45.540 56.557 55.830 38.728 54.173 84.804

Totaal lasten 156.294 265.520 217.002 200.703 192.505 453.413

Resultaat 0 0 0 19.811 -776 -2.826

Kostenratio’s (in % van baten)

- Kosten eigen fondsenwerving 8,3% 5,6% 4,5% 3,7% 4,6% 4,2%

- Kosten beheer en administratie 29,1% 21,3% 25,7% 17,6% 28,1% 18,7%

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru) 63% 73% 70% 70% 68% 78%

Eigen vermogen (reserves en fondsen) 35.232 31.040 31.705 29.027 112.544

TOELICHTING FINANCIËLE VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten over 
2016 van Stichting HoPe Nederland gepresenteerd. 
Dit hoofdstuk bevat een korte toelichting op het 
gevoerde financiële beleid. Verder is opgenomen de 
Jaarrekening 2016, inclusief Balans, Staat van Baten 
en Lasten, model en toelichting lastenverdeling, de 
Nederlandse accountantsverklaring, een analyse 
van de behaalde resultaten 2016 en de begroting 
2017. Het financiële boekjaar 2016 loopt gelijk aan 
het kalenderjaar 2016.

In deze jaarrekening zijn de cijfers van Stichting 
HoPe Nederland opgenomen. Om meer inzicht te 
geven in de wijze waarop de door Stichting HoPe 
Nederland verkregen gelden worden besteed, zijn 
ook de door Fundación Holanda-Perú uitgevoerde 
Onderwijs- en Welzijnsprogramma’s weergegeven, 
inclusief bijbehorende uitgaven. Er is geen sprake van 
een groepsverband tussen Fundación Holanda-Perú 
en Stichting HoPe Nederland. Fundación Holanda-
Perú is een zelfstandig opererende stichting met 
volledige, eigen beslissingsbevoegdheden.

De Jaarrekening 2016 van Stichting HoPe 
Nederland is zoveel mogelijk opgesteld volgens 
de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ 
en de aanbevelingen van de Vereniging van 
Fondsenwervende Instellingen (VFI).

Financieel beleid
Uitgangspunt voor Stichting HoPe vormt een 
transparant financieel beleid en dito uitvoering 
daarvan. Met inachtneming van de Nederlandse 
regelgeving dient de financiële verantwoording 
volledig, juist en tijdig plaats te vinden. De financiële 
verantwoording dient een correcte weergave te 
zijn van door donateurs en sponsoren beschikbaar 
gestelde gelden en de besteding daarvan aan 
Onderwijs- en Welzijnsprogramma’s in Peru.

In 2016 liggen de totale baten voor HoPe Nederland 
met € 117.360 circa 2% hoger t.o.v. de begroting 
2016 € 115.000 en circa 3% hoger t.o.v. de realisatie 
2015 € 113.562
Tot en met 2011 was sprake van een stabiel 
niveau van ontvangen donaties. De jaren 2012 

5.3 JAARREKENING 2016

(in euro’s)
tot en met 2016 toonden een dalende tendens. 
Welvaartsontwikkelingen en keuzes van 
particulieren en overheidsinstanties t.a.v. donaties 
waren hier debet aan. De donaties 2016 stabiliseren 
op het niveau van de donaties van 2015. De donaties 
in 2016 zijn voornamelijk verkregen door ‘acties van 
derden’ en donaties van particulieren.
 

Vermogen/belegging
•	Vrije bestemmingsreserve voor projecten 

De aanwezige reserves en fondsen worden, 
conform de statutaire doelstelling van de 
stichting, beschikbaar gesteld ten behoeve van 
de uitvoering van Onderwijs- en Welzijnspro-
gramma’s in Peru

•	Continuïteitsreserve        
Sinds 2011 wordt een zogenaamde continuïteits-
reserve aangehouden. Dit ter dekking van onvoor-
ziene kosten, dan wel om organisatorische of 
andere calamiteiten, in Nederland of Peru, op te 
kunnen vangen

•	Overtollige kasgelden worden ondergebracht als 
(rentedragend) spaartegoed

•	Het is de penningmeester en/of bestuursleden 
niet toegestaan om overtollige kasgelden te 
gebruiken voor beleggingsdoeleinden.

Begroting
Voor aanvang van het nieuwe financiële jaar 
2017 zijn de begrotingen van Stichting HoPe 
Nederland en Fundación Holanda-Perú door de 
penningmeester opgesteld. Specifieke beoordeling 
daarbij vormt de consistentie tussen het niveau van 
fondsenwerving in de begroting van Stichting HoPe 
Nederland enerzijds en het bestedingsniveau in de 
begroting van Fundación HoPe Peru anderzijds. 
Beide begrotingen zijn in de bestuursvergadering 
van Stichting HoPe Nederland in januari 2017 door 
het gehele bestuur goedgekeurd. De goedgekeurde 
begrotingen gelden als taakstellende budgetten 
voor het financiële jaar 2017. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

algemeen
De Balans en de Staat van Baten en Lasten zijn 
ingericht conform de richtlijn RJ 650. Alle bedragen 
zijn vermeld in euro’s. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben.

Reserves en fondsen
Een overschot of tekort over een boekjaar wordt 
respectievelijk toegevoegd of onttrokken aan 
de reserves en fondsen. De aanwezige reserves 
en fondsen worden, conform de statutaire 
doelstelling van de stichting, beschikbaar gesteld 
ten behoeve van de uitvoering van Onderwijs- en 
Welzijnsprogramma’s in Peru.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van 
onvoorziene kosten, dan wel om organisatorische 
of andere calamiteiten op te kunnen vangen. Voor 
de totale omvang van de continuïteitsreserve wordt 
uitgegaan van de salariskosten op basis van de 
jaarbegroting van Fundación Holanda-Perú.

Vrije bestemmingsreserve voor projecten
De overige reserves zijn beschikbaar voor Onderwijs- 
en Welzijnsprogramma’s in Peru.

Kortlopende schulden
Hieronder zijn opgenomen de verplichtingen uit 
hoofde van uitkeringen. Het betreft hierbij al in 2016 
ontvangen bijdragen, welke specifiek bestemd zijn 
voor geplande programma’s en projecten in 2017. 
Tevens zijn hier opgenomen de nog te betalen 
kosten, waarvan de dienstverlening in 2016 heeft 
plaatsgevonden, de betaling hiervan echter begin 
2017.

Baten
Onder baten wordt verstaan de baten uit eigen 
fondsenwerving, baten uit acties van derden, 
opbrengsten uit de verkoop van producten en 
renteopbrengsten.

Bestedingen aan doelstelling
Onder bestedingen aan doelstellingen worden de 
uitkeringen verantwoord die gedurende het jaar 
beschikbaar zijn gesteld aan Fundación Holanda-
Perú. De middelen daartoe zijn verkregen uit eigen 
fondsenwerving of beschikbaarstelling door derden 
(bijdrage medefinancieringsorganisaties).

Kosten van eigen fondsenwerving
Hieronder vallen de kosten, die direct te maken 
hebben met het werven van fondsen. Het betreft 
hierbij kosten t.b.v. presentaties, mailingen en 
publicaties/nieuwsbrieven.

Kosten beheer en administratie
Dit betreft algemene kantoorkosten, onderhoud en 
beheer website, bankkosten en reiskosten.
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bALANS 2016
31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa 0 2.993

Financiele vaste activa 0 2.993

Vlottende activa 86.880 120.830

Liquide middelen 86.880 120.830

Totaal activa 86.880 123.823

PASSIVA

Reserves en fondsen 86.880 123.823

Continuiteitsreserve 50.000 50.000

Vrije bestemmingsreserve voor projecten 36.880 73.823

Kortlopende schulden 0 0

Verplichtingen van voorgenomen uitkeringen 0 0

Nog te betalen financiele kosten 0 0

Totaal passiva 86.880 123.823

(in euro’s)

TOELICHTING OP DE BALANS  PER 31 DECEMBER 2016

Financiële vaste activa
Per eind 2016 is geen sprake van financiële vaste activa.

liquide middelen
Deze post € 86.880 bestaat uit de saldi van bankrekeningen. Ten behoeve van een optimaal 

liquiditeitsbeheer wordt een rekening-courant en een rentedragende spaarrekening aangehouden. De 
rekening-courant wordt gebruikt voor operationele kosten/uitgaven van de stichting, meer specifiek 
voor kosten fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De rentedragende spaarrekening wordt 
gebruikt voor de transfer van gelden naar onze stichting in Peru ten behoeve van beheer en uitvoering 
van Onderwijs- en Welzijnsprogramma’s.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bedragen eind 2016 € 86.880. In 2016 was daarbij sprake van een afname van de 
reserves en fondsen van € 36.943 ten opzicht van het saldo eind 2015.

Het verloop van de reserves en fondsen:
             2016      2015

Stand per 1 januari       123.823  145.091 
Toevoeging/onttrekking conform de Staat van Baten en Lasten -36.943  -21.268
Stand per 31 december      86.880  123.823

Continuïteitsreserve       50.000  50.000
Vrije bestemmingsreserve voor projecten    36.880  73.823
Totale reserves        86.880  123.823 
  
Eind 2016 bedraagt de continuïteitsreserve € 50.000. Het resterende deel van de reserves, de 
vrije bestemmingsreserve voor projecten, is beschikbaar voor de uitvoering van Onderwijs- en 
Welzijnsprogramma’s in Peru. Met de vrije bestemmingsreserve en de verwachte donaties bij HoPe 
Nederland en HoPe Peru kan het begrote programma 2017 worden uitgevoerd.
De vrije bestemmingsreserve zal in 2017 verder worden aangesproken voor de financiering van geplande 
projecten, meer specifiek Ternura II (afloop), Middelbare school Patacancha, UGEL Paucartambo, kinder- 
en jongeren groepen en nabehandeling brandwonden Regionaal ziekenhuis Cusco. 

Kortlopende schulden
Deze post wordt gevormd door nog te betalen kosten, waarvoor de dienstverlening in 2016 heeft 
plaatsgevonden, maar de betaling begin 2017 zal plaatsvinden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Fondsenwerving
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit verschillende bronnen: bedrijfsleven, serviceclubs, 
stichtingen, scholen en particuliere donateurs. De vorm, waarin wordt gedoneerd, laat zich onderscheiden 
door eenmalige en periodieke donaties, online doneren, donaties door acties van derden (bijv. themamarkt, 
productverkoop), acties van derden, door crowdfunding, lijfrentes en specifieke projectdonaties. Een 
nadere toelichting op de fondsenwervingsactiviteiten in Nederland en Peru is terug te vinden in hoofdstuk 
4 van dit jaarverslag.

Baten
De baten 2016 bedragen € 117.360, circa € 2.000 lager t.o.v. de begroting € 115.000 (+2%). Het totaal van de 
baten is als volgt opgebouwd:
        
        in euro  in %
Bedrijven/serviceclubs/stichtingen/scholen   25.081  21%
Particulieren       46.341  40%
Baten uit eigen fondsenwerving    71.422 

Baten uit acties van derden     45.843   39%
Subtotaal Baten      117.265  100%

Verkoop producten              95
Rente                   -
Totaal Baten       117.360

Kosten eigen fondsenwerving      2.937
Ratio            2,5%

STAAT VAN bATEN EN LASTEN 2016
Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

BATEN

Baten 117.360 115.000 113.562

Baten uit eigen fondsenwerving 71.422 90.000 79.095

Baten uit acties van derden 45.843 25.000 33.680

Overige baten 95 0 787

Som der baten 117.360 115.000 113.562

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Rechtstreeks naar HoPe Peru 150.217 167.375 128.827

Via medefinancieringsorganisaties naar HoPe Peru 150.217 167.375 113.827

0 0 15.000

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 2.937 7.500 4.369

2.937 7.500 4.369

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 1.149 6.250 1.634

1.149 6.250 1.634

Som der lasten 154.303 181.125 134.830

Resultaat -36.943 -66.125 -21.268

 Resultaatbestemming 2016: saldo wordt onttrokken aan de vrije bestemmingsreserve voor projecten

(in euro’s)
De donaties zijn gelijkmatig afkomstig van bedrijven/service clubs/stichtingen/scholen, particulieren en 
acties van derden. De kosten voor eigen fondsenwerving blijven met 3,9% beperkt en ruim binnen de 
gewenste norm.

Begroting 2017
Uitgangspunt voor de begroting 2017 vormen:

•	 Realiseren van Onderwijs- en Welzijnsprogramma’s conform:
•	 Beleidsplan Fundación Holanda-Perú 2012-2017
•	 Speerpunt van activiteiten in Peru in 2017 vormen de lopende onderwijs- en gezondheidsprogramma’s  
  programma’s waaronder vooral, de implementatie van Spaans als tweede taal, implementatie van de  
  resultaten van de Tenura-programma’s, het leerlingenhuis en de ondersteuning van studenten uit de  
  Andes bij hun beroepsopleiding.
•	 Financiering van programma’s in Peru door HoPe Nederland tot een niveau van € 132.922
•	 Substantiële medefinanciering van programma’s door nationale en lokale overheden in Peru. 
•	 Streven om Fundación Holanda-Perú op termijn te ontwikkelen tot een organisatorisch en financieel  
  zelfstandige stichting. Daartoe is medefinanciering van programma’s in Peru door Fundación Holanda- 
  Perú gewenst. Vooralsnog is deze bijdrage, via lokale fondsenwerving in Peru, beperkt.
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MODEL LASTENVERDELING 2016

Bestemming Doelstelling Werving baten
Beheer en

administratie

2016 2015

Realisatie Begroting Realisatie

Lasten
Programma’s

HoPe Peru

Eigen
fondsen
werving

Acties
derden

Overige
baten

(1) (2) (3) (4) (5) (1) t/m (5)

Verstrekte subsidies 150.217 150.217 167.375 128.827

Kosten publiciteit en 
communicatie 2.937 428 3.365 7.500 5.041

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor en algemene 
kosten 721 721 6.250 962

Afschrijving

Totaal 150.217 2.937 0 0 1.149 154.303 181.125 134.830

(in euro’s)

TOELICHTING MODEL LASTENVERDELING 2016

Besteding aan doelstelling
Besteding aan doelstelling          150.217
Totaal baten            117.360
Bestedingsratio                    128%    

In 2016 is € 150.217 beschikbaar gesteld aan Fundación Holanda-Perú ter uitvoering van programma’s en 
projecten. De bestedingsratio bedraagt daarmee 128%. Het daardoor ontstane resultaat/tekort over 2016 
van € 36.943 is onttrokken aan de vrije bestemmingsreserve. 

Kosten eigen fondsenwerving
Het totaal aan kosten eigen fondsenwerving bedraagt € 2.937. Dit is 2,5% van het totaal van baten uit 
fondsenwerving en acties van derden. Dit percentage is ruim onder de norm die het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) hanteert. Specificatie van kosten:

Website onderhoud/beheer    427
Algemene kosten (incl viering HoPe 25 jaar)            1.736
Nieuwsbrieven en jaarverslag    774
Totaal                2.937

Kosten beheer en administratie
Het totaal aan kosten beheer en administratie bedraagt € 1.149. Dit is 1,0% van het totaal van baten uit 
fondsenwerving en acties van derden. Specificatie van kosten:

Bestuur- en commissiekosten  226
Website onderhoud/beheer   427
Bankkosten     496
totaal                 1.149

STAAT VAN bATEN EN LASTEN 2017

Begroting 2017

BATEN

Baten 110.000

Baten uit eigen fondsenwerving 60.000

Baten uit acties van derden 50.000

Overige baten 0

Som der baten 110.000

LASTEN

Besteed aan doelstelling 132.922

Rechtstreeks naar HoPe Peru 132.922

Werving baten 3.500

Kosten eigen fondsenwerving 3.500

Beheer en administratie 3.500

Kosten beheer en administratie 3.500

Som der lasten 139.922

Resultaat -29.922

Resultaatbestemming 2017: saldo wordt onttrokken aan vrije bestemmingsreserve projecten

 

(in euro’s)
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(in euro’s)

TOELICHTING FINANCIËLE VERANTWOORDING FUNDACIÓN HOPE

BESTEED AAN DOELSTELLING

De baten zoals verkregen uit fondsenwerving Nederland en Peru zijn in 2016 aan de volgende projecten 
besteed:
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bESTEED AAN DOELSTELLING 2016
Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

Onderwijs - kleuter/lager/middelbaar 149.135 137.898 113.959

Ternura II 119.343 110.044 93.018

Tiracancha 7.222 9.266 8.655

Patacancha 16.899 18.023 10.950

Diverse uitgaven kleuteronderwijs 5.671 565 1.336

Onderwijs - algemeen 5.988 33.979 14.607

Algemene ondersteuning/coördinatie 5.875 11.380 1.577

Werelddocenten 0 0 9.193

CIP 113 22.599 0

IICD 0 0 2.386

Diverse uitgaven onderwijs 0 0 1.451

Programma Welzijn 39.067 34.161 22.780

- Welzijn - ondersteuning/coördinatie 3.515 2.012 980

- Kinderen- en jongerengroepen 17.252 13.466 11.289

- Damesgroep Racchi 927 1.130 843

- Studieondersteuning 8.133 6.215 6.953

- Donaties aan derden 485 0 0

- Brandwondencentrum ziekenhuis Cusco 8.755 11.338 2.715

totaal besteed aan doelstelling 194.190 206.038 151.346
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Stichting HoPe Nederland

Ineke de Graaf
Bijsterveldenlaan 63
5045 ZX Tilburg (NL)
Tel +31 (0)6 20857278
E-mail: contact@stichtinghope.org
Website: www.stichtinghope.org
Bankrekening NL69RABO0300276087
t.n.v. Stichting HoPe Nederland

ANBI rangschikking: nummer 8148.45.873

Kamer van Koophandel: nummer 17151364

Stichting HoPe Peru

Walter Meekes
Casilla 344 - Correo Central
Cusco, Peru
Tel +51 (0)84 249885
E-mail: peru@stichtinghope.org
Website: www.hopeperu.org
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