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VOORWOORD

OVER ONTSNAPPEN

Wat draagt HoPe bij aan het vergroten van de kansen 
en aan betere levensomstandigheden voor de arme 
mensen in Cusco en omgeving? Maakt HoPe voor 
hen een aanwijsbaar verschil? Ieder jaar stellen we 
ons die vragen opnieuw. Wij komen dan steeds weer 
tot de conclusie dat we er toe doen en dat we voor 
veel kinderen en jongeren ontsnapping mogelijk 
maken uit een toekomst zonder perspectief. 

In 2015 is de Nobelprijs voor de economie toegekend 
aan de Schotse econoom Angus Deaton, bekend 
van zijn boek The Great Escape: health, wealth 
and the origins of inequality. De wereld van de 
ontwikkelingssamenwerking had wat moeite met 
zijn stelling dat veel ontwikkelingshulp ineffectief 
was en, erger nog, nadelig uitwerkte op de situatie 
van arme mensen. Wat ongenuanceerd gezegd 
beweerde hij: veel ontwikkelingsgeld verdwijnt in 
de zakken van corrupte regimes, die het in paleizen 

en wapens stoppen. En waar het geld wel bij de 
doelgroep terecht komt, ondermijnt het de energie 
van de mensen om zelf hun situatie te verbeteren. 
Moeten we dan volgens Deaton de zaak op zijn 
beloop laten? Nee, dat nou ook weer niet. De 
essentie van zijn betoog is, dat de mensen in principe 
hun eigen ‘ontsnapping’ uit hun beperkende 
omstandigheden moeten organiseren, maar dat we 
hen daarbij wel een handje kunnen helpen. Als zij 
in staat zijn zich onafhankelijk en soms rebellerend 
tegen onderdrukkende of inactieve autoriteiten 
op te stellen en als zij de kracht van hun denken 
en doen hebben ontdekt, is vooruitgang mogelijk. 
Wij kunnen die ontsnapping niet voor anderen 
teweegbrengen. Wel kunnen wij hen ondersteunen 
en versterken, zodat zij sneller in staat zijn hun eigen 
ontsnapping te realiseren.
Deaton is er vóór om duidelijke afspraken met de 
bevolking en met de autoriteiten te maken. Vrij 

vertaald luidt zijn boodschap: biedt hulp gedurende 
een beperkte periode, waarin de mensen zó veel 
vooruitgang kunnen boeken dat ze het daarna 
zonder hulp van buitenaf kunnen. En verlang 
tegelijkertijd van die mensen en de autoriteiten ook 
een inspanning. 

HoPe werkt op die manier: we zetten alleen projecten 
op als er vraag naar is bij de bevolking, we stimuleren 
hun betrokkenheid bij de uitvoering, vragen 
een eigen inspanning, adviseren de overheden 
en trekken ons terug wanneer de mensen, hun 
organisaties en overheden op eigen kracht verder 
kunnen. We zijn er trots op dat we veel mensen 
hebben kunnen helpen bij hun ontsnapping uit 
de marge van de maatschappij waarin zij moesten 
leven. Voor veel jongeren en gezinnen betekende 
onze ondersteuning wezenlijke hulp bij hun Great 
Escape. Velen van hen zetten zich nu op hun 

beurt in om de ontwikkelingen voort te zetten, 
zodat anderen ook weer gemakkelijker kunnen 
ontsnappen.

Mieke Weiffenbach, 
directeur Fundación Holanda-Perú

Maarten Elling, 
voorzitter HoPe Nederland
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nazorg van kinderen met brandwonden in het 
regionaal ziekenhuis. In 2015 en 2016 continueert 
HoPe deze ondersteuning nog, daarna trekt HoPe 
zich terug. Met de directie van het ziekenhuis is 
overeengekomen dat de nazorg met ingang van 
2017 door het ziekenhuis zal worden voortgezet 
en uit de eigen middelen zal worden bekostigd.
Bij alle projecten van HoPe geldt dat de groepen 
en gemeenschappen waarvoor deze worden 
opgezet duidelijk hebben gemaakt dat zij 
daaraan behoefte hebben. Bovendien wordt 
er altijd ook een of andere bijdrage van de 
doelgroep zelf gevraagd. De laatste tijd blijkt hoe 
langer hoe meer dat de verschillende overheden 
de projecten op hun waarde weten te schatten 
en dat zij ook een rol gaan spelen in het in stand 
houden en promoten van de projecten. Op die 
manier is de duurzaamheid van het werk van 
HoPe verzekerd. 
In feite bestaat HoPe uit twee stichtingen: 
Stichting HoPe Nederland en Fundación 

Fundación Holanda-Perú werkt in de regio Cusco, 2x 
zo groot als Nederland, voor mensen die vanwege 
armoedige levensomstandigheden, ongelukken 
of vanwege hun afkomst en eigen cultuur een 
marginale maatschappelijke positie hebben. Zij 
moeten alle kansen krijgen om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Van HoPe krijgen zij 
steun om
•	 zichzelf te ontwikkelen
•	 zelf en met anderen hun eigen leven vorm te  
 geven en
•	 volop mee te doen aan de opbouw en   
 ontwikkeling van hun maatschappij.

PROJECTEN IN PERú
In hoofdstuk 1 wordt verslag gedaan van de 
belangrijkste projecten die HoPe in 2015 in 
uitvoering had. Uit de inleidende woorden bij dit 
hoofdstuk blijkt dat de aard van de projecten de 
afgelopen jaren is veranderd. Dat is begrijpelijk 
tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die 
het land de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. 
De kerntaak zoals HoPe die voor zichzelf, in overleg 
met de bevolking, heeft gedefinieerd ligt nu op het 
gebied van de verbetering van het (lage) niveau 
van het onderwijs, op het “bij de les houden” 
van de kinderen (het voorkómen van voortijdige 
schooluitval) en op het toegankelijk maken van 
beroepsopleidingen voor die jongeren die geen 
beurs kunnen krijgen.
Binnen het geheel van de onderwijsprojecten wordt 
de aansluiting tussen kleuter-, basis- en middelbaar 
onderwijs verbeterd. Een ander kernpunt is de 
promotie van intercultureel en tweetalig onderwijs, 
waardoor kinderen uit de inheemse bevolking met 
hun inheemse taal (Quechua) de aansluiting vinden 
bij de dominante Peruaanse Spaanstalige cultuur.
Op het gebied van welzijn wordt nog een project 
voor vrouwen ondersteund en ook een project 
voor kinderen. Opvallend hierbij is dat de regie van 
deze projecten volledig is overgenomen door de 
deelnemers aan deze projecten.
Al een groot aantal jaren ondersteunt HoPe de 

SAMENVATTING
Holanda-Perú. De feiten en cijfers over beide 
stichtingen zijn in hoofdstuk 2 naast elkaar gezet. 
De belangrijkste gegevens hieruit worden hier 
genoemd:

•	 	Stichting HoPe Nederland is een 
Nederlandse stichting die draait op de inzet 
van ongeveer 50 vrijwilligers en fondsen 
werft ten behoeve van de projecten die in 
Cusco en omgeving worden uitgevoerd. 
Daarbij is HoPe Nederland actief met 
voorlichting over de ontwikkelingsprojecten 
en ontwikkelingssamenwerking in 
het algemeen. HoPe Nederland is ook 
een permanente gesprekspartner voor 
Fundación Holanda-Perú. In 2015 heeft 
Stichting HoPe Nederland € 113.562 
bijeengebracht en 128.827 beschikbaar 
gesteld voor projectenuitgaven. In 
het hoofdstuk over de organisatie van 
HoPe Nederland, hoofdstuk 3.1, wordt 

in grote lijnen het functioneren van 
HoPe Nederland in 2015 beschreven. 

•	 	Fundación Holanda-Perú voert, zoals 
hierboven beschreven, projecten uit ten 
behoeve van de doelgroep van HoPe. 
Stichting HoPe Nederland is daarbij de 
grootste sponsor. Fundación Holanda-
Perú weet in beperkte mate ook financiële 
ondersteuning van andere stichtingen te 
ontvangen. In toenemende mate wordt 
ook steun verkregen van Peruaanse 
overheidsinstanties. In totaal heeft 
Fundación Holanda-Perú in 2015 € 151.346 
aan de verschillende projecten uitgegeven.
De medewerkers van Fundación Holanda-
Perú ontvangen een salaris. Alleen de 
interim-directeur, die per januari 2016 
is aangetreden, werkt als vrijwilligster. 
Hoofdstuk 3.2 bevat informatie over het 
Peruaanse team.

TWEE STICHTINGEN
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1 PROGRAMMA'S

Peru is één van de landen in Zuid Amerika 
die in het afgelopen decennium een flinke 
economische groei, gemiddeld ongeveer 
6%, heeft doorgemaakt. De economische 
groei van Peru is echter sterk gerelateerd aan 
de verkoop van natuurlijke grondstoffen. 
De prijzen van deze grondstoffen staan 
sinds enige tijd weer onder druk, waardoor 
de economische groei van Peru in het 
afgelopen jaar behoorlijk is gekrompen. 

De economische groei en de decentra- 
lisatie hebben er voor gezorgd dat veel 
openbare diensten in de afgelopen jaren 
zijn verbeterd. Met name binnen de infra-
structuur op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg hebben de Peruaanse 

overheden vooruitgang geboekt. Er zijn 
nog weinig scholen of ziekenhuizen die 
in erbarmelijke omstandigheden moeten 
werken; iets dat 25 jaar geleden meer regel 
dan uitzondering was. Scholen worden 
voorzien van leermaterialen en tegen-
woordig heeft iedereen, op papier, een 
basisgezondheidsverzekering. 

Inhoudelijk en vooral sociaal blijven de 
ontwikkelingen binnen het land echter 
ver achter op de economische successen 
die worden geboekt. Het niveau van het 
onderwijs in Peru is bijvoorbeeld nog altijd 
het één na laagste van heel Zuid Amerika, 
alleen Haïti scoort lager. 

INLEIDING

Overheidsorganisaties hebben nog 
altijd te kampen met personeel 
dat onvoldoende is voorbereid op 
en opgeleid voor de uitvoering van 
haar taken. Structuren binnen lagere 
overheden zijn nog altijd gebaseerd 
op oude, ongeschreven gewoonten 
waarbij vriendjespolitiek, corruptie 
en lidmaatschap van de heersende 
politieke partij belangrijker zijn dan 
professionele bekwaamheid. Gezien 
het nog niet zo verre verleden van het 
land, een zwak ontwikkelde democratie 
en een situatie die trekken had van een 
burgeroorlog, is dat begrijpelijk en het 
zal nog veel inspanning en tijd vergen 
voordat verbetering zichtbaar is.

Stichting HoPe is meer dan 20 jaar 
lang faciliterend bezig geweest. HoPe 
heeft meer dan 160 scholen gebouwd 
en ingericht en heeft hiermee gezorgd 
dat duizenden kinderen die geen 
toegang hadden tot het onderwijs, naar 
school konden. HoPe heeft honderden 
leerkrachten bijgeschoold met het 
oog op het geven van tweetalig, 
intercultureel onderwijs. Daarbij heeft 
de organisatie veel leermaterialen, 
gebaseerd op de eigen taal en cultuur 
van de kinderen uit de hooglanden, 
ontwikkeld en uitgegeven. Hiermee 
heeft HoPe bereikt dat kinderen in 
inheemse bergdorpen onderwijs 
krijgen in hun eigen taal, aansluitend bij 
hun eigen leefwereld, en tegelijkertijd 
toegang gevend tot de dominante 
Spaanstalige Peruaanse maatschappij. 

HoPe bouwt geen scholen meer, dat 
doet de Peruaanse overheid nu. HoPe 
hoeft geen scholen meer in te richten 
met goed meubilair, HoPe hoeft ook 
geen leer- of werkmaterialen meer 
uit te delen; dat doen de centrale en 
lagere overheden nu. 

HoPe richt zich nu vooral 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. Want ook al is er de laatste tijd 
in Perú veel verbeterd en ook al zijn de 
kansen voor iedereen om onderwijs 
te volgen formeel vergroot, er blijft 
sprake van grote groepen van de 
bevolking die nog nauwelijks of geen 
toegang hebben tot goed onderwijs 
en andere basisvoorzieningen, 
waardoor hun ontwikkelingskansen 
achterblijven bij die van de rest van 
de Peruaanse bevolking. Het betreft 
vooral de bewoners van de inheemse 
berggemeenschappen en de 
bewoners van de achterstandswijken 
in de stad Cusco. HoPe richt zich vooral 
op het openbaar onderwijs en de 
gezondheidszorg.

Met het oog daarop richt HoPe zich 
ook op versterking van de overheid 
opdat deze haar taak op die gebieden, 
vooral gericht op de achterblijvende 
groepen, beter kan uitvoeren. HoPe 
krijgt ook steeds meer erkenning van 
die overheden. 

Zo kan worden gezegd dat één van de 
doelstellingen van HoPe is om, samen 
met de Peruaanse overheden, de 
kwaliteit van de basisvoorzieningen te 
verbeteren, zodat ook de mensen uit de 
meest marginale bevolkingsgroepen 
toegang hebben tot goed onderwijs en 
goede gezondheidszorg.

Daarbij verloochent HoPe haar 
oorspronkelijke uitgangspunten niet. 
HoPe gaat uit van de eigen taal en 
van de eigen cultuur van de bewoners 
van de inheemse gemeenschappen. 
Zonder deze taal en cultuur geweld 
aan te doen biedt HoPe de bewoners 
van deze gemeenschappen 
toegang tot de algemeen geldende 
Spaanstalige cultuur. Eigen keuze en 
zelfwerkzaamheid zijn hierbij cruciale 
uitgangspunten. 
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In dit jaarverslag worden de belangrijkste programma´s beschreven. 
In 2015 heeft HoPe binnen het programma onderwijs vier projecten uitgevoerd.

Ternura II Ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0–8 jaar

Patacancha Leerlingenhuis middelbare school

Tiracancha Spaans als 2e taal, kleuter-, lager en middelbaar onderwijs

Cahullacocha, Chupani Ondersteuning kleuter- en lager onderwijs

Naast deze programma´s heeft HoPe in 2015 een aantal, kleinere onderwijsprogramma´s 
ondersteund.

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 93.018

Aandeel overhead 40.517

Totaal kosten (administratie HoPe) 133.535

Financiering Ternura II 133.535

Stichting HoPe 71.946

Plan International België 46.616

Maria Marina Foundation Liechtenstein 14.973

Ministerie van Onderwijs Cusco Peru *  60.745

* Uitgaven van het Ministerie van Onderwijs vallen niet onder de administratie van HoPe en zijn   
  daarom niet opgenomen in het totaal van kosten Ternura II

Van 2010–2012 heeft HoPe, in samenwerking met het Peruaanse Ministerie van Onderwijs en Plan 
International het Programma Ternura I uitgevoerd. Dankzij  Ternura I  hebben honderden kinderen 
uit inheemse bergdorpen nu toegang tot kleuteronderwijs. Vóór de uitvoering van  het programma 
Ternura I gingen veel kinderen in de leeftijd van 4–5  jaar niet naar school. Simpelweg omdat er geen 
scholen waren of omdat de omstandigheden zo slecht waren dat ouders hun kinderen liever thuis 
hielden. 
Ternura I heeft de onderwijskwaliteit binnen meer dan 100 kleuterscholen sterk verbeterd. De insteek 
was het tweetalig intercultureel onderwijs, waarbij de kleuters onderwijs kregen in hun eigen inheemse 
taal, het Quechua, en binnen onderwijs dat uitgaat van de eigen cultuur. Ook kregen zij iets van het 
Spaans mee.

1.1 PROGRAMMA ONDERWIJS 2015

1.1.1 TERNuRA II

KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)
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Ternura I was een groot succes en het Ministerie 
van Onderwijs had dan ook al snel plannen klaar 
liggen voor het vervolg, Ternura II. Het ministerie 
heeft opnieuw HoPe en Plan International 
uitgenodigd voor de uitvoering van het 
programma. Ternura II is in 2014 begonnen en 
zal eind 2016 worden afgerond. Het programma 
vindt plaats in de provincies Paucartambo, 
Chumbivilcas en Acomayo van de regio Cusco.  
 
Doel van Ternura II is 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.  
Ternura II stuurt aan op een integraal programma 

waarbij naast het Ministerie van Onderwijs 
ook het Ministerie van Gezondheidszorg, het 
Ministerie voor Sociale Integratie, de regionale 
besturen en de lokale gemeentes betrokken 
zijn. Via het programma wordt een integraal 
ontwikkelingsprogramma voor kinderen van 0–8 
jaar opgezet en worden leerkrachten, gezond-
heidswerkers, sociaal cultureel werkers, ouders en 
ook ambtenaren geschoold in het in stand houden 
van adequate voorzieningen ter stimulering van 
een goede integrale ontwikkeling van de kinderen.  
 

Resultaten 2015 

•	 Een van de problemen in 2014 was dat de geplande ondersteuning van de onderwijs-
specialisten binnen de provinciale afdelingen van het Ministerie van Onderwijs te 
wensen over liet. In 2015 heeft de directeur van het overkoepelend regionaal  kantoor tien 
onderwijs-begeleiders aangesteld ter ondersteuning van het programma Ternura 

•	 Binnen de regio Cusco en de districten zijn ontwikkelingsplannen opgesteld voor de  
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0–8 jaar. In de districten zijn workshops 
gehouden voor medewerkers van de verschillende overheidsinstellingen 

•	 31 scholen zijn voorzien van meubilair ter verbetering van de inrichting van het     
klaslokaal en van basissets met didactische materialen 

•	 Klaslokalen zijn opnieuw ingericht ten bate van een betere werkstructuur 

•	 175 leerkrachten zijn bijgeschoold in programmering, onderwijsprojecten en taal- en 
    rekenonderwijs.

•	 1.551 ouders, 60 peuterbegeleiders en 8 coördinatoren zijn bijgeschoold in      
 ontwikkelingsprogramma´s voor kinderen in de leeftijd van 0–3 jaar

 

Ondersteuning Ternura II vanuit Nederland

Het programma Ternura II heeft in 2015 sterke inhoudelijke ondersteuning gehad vanuit Nederland. 
Een vrijwilligster van HoPe Nederland, specialiste in onderbouw, en 11 leerkrachten via het programma 
Werelddocent van Edukans, hebben actief deelgenomen aan het programma Ternura II. Samen met de 
Peruaanse collega´s hebben zij zich vooral met de thema´s inrichting klaslokaal en begeleiding op de 
werkvloer beziggehouden. 

Eind 2016 zullen de positieve bevindingen uit het programma Ternura II worden aangeboden aan het 
Ministerie van Onderwijs.
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KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

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.

1.1.2 LEERLINGENHuIS MIDDELbARE SCHOOL PATACANCHA

Kosten leerlingenhuis 10.950

Aandeel overhead 4.770

Totaal kosten (administratie HoPe) 15.720

Financiering leerlingenhuis 15.720

Stichting HoPe 15.720

Gemeente Ollantaytambo* 3.725

* Uitgaven van de gemeente Ollantaytambo vallen niet onder de administratie van      
HoPe en zijn daarom niet opgenomen in het totaal kosten leerlingenhuis

Stichting HoPe werkt sinds 1997 in de inheemse gemeenschap Patacancha. Patacancha was de eerste 
inheemse gemeenschap waar HoPe het onderwijs ondersteunde. De ondersteuning van de kleuterschool 
en de lagere school in de gemeenschap was een voorbeeld voor de andere dorpen in de vallei. In totaal 
heeft HoPe tien scholen uit de streek ondersteund in infrastructuur, meubilair, leermateriaal en opleiding 
en begeleiding in tweetalig intercultureel onderwijs. 
Op verzoek van de bevolking uit de inheemse gemeenschappen heeft HoPe in 2002 de eerste inheemse 
middelbare school van Peru 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 in de 
inheemse dorpen. 
De school telt 110 leerlingen waarvan er ongeveer 70 uit Patacancha of directe omgeving komen. De 
andere leerlingen komen uit afgelegen bergdorpen en moeten tussen de 3 en 6 uur lopen om op school 
te komen. Voor de laatste groep heeft HoPe een schoolinternaat gebouwd en ingericht. Leerlingen uit 
afgelegen dorpen kunnen van maandag tot vrijdag in het leerlingenhuis verblijven. Leerlingen die in het 
leerlingenhuis verblijven, betalen een symbolische financiële bijdrage; daarnaast draagt de familie bij in 
levensmiddelen (aardappelen). Het programma heeft twee groentekassen, waar de leerlingen zelf hun 
groenten verbouwen. In de vrije tijd kunnen de leerlingen gebruik maken van de schoolbibliotheek en 
het computerlokaal. 

Bezetting
In 2015 hebben 38 leerlingen van het leerlingenhuis gebruikt gemaakt. 

Duurzaamheid
De ondersteuning van HoPe is vanaf de oprichting erg groot geweest, HoPe nam 90% van de kosten 
voor haar rekening. HoPe streeft er naar om de uitvoering en de financiering van het programma zo veel 
mogelijk over te dragen aan de gemeenschappen en de lokale autoriteiten. 
De gemeente Ollantaytambo, waar de 6 inheemse gemeenschappen bestuurlijk onder vallen, betaalt 
sinds 2014 de coördinator van het programma. In 2015 is een bestuur van het leerlingenhuis, bestaande 
uit ouders van de leerlingen, aangesteld. Het bestuur krijgt een belangrijke taak in het beheer en de 
uitvoering van het leerlingenhuis. 
Vanaf 2016 ondersteunt de gemeente Urubamba, hoofdstad van de provincie,  het programma met 
levensmiddelen. HoPe zal het programma in 2016 bestuurlijk en financieel ondersteunen.
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Het onderwijsprogramma in Patacancha, 
zie programmabeschrijving, was voor de 
bewoners van de inheemse gemeenschap 
Tiracancha een uitnodiging om HoPe te 
benaderen voor ondersteuning van het 
onderwijs in hun gemeenschap. HoPe werkt 
sinds 2006 met de twee kleuterscholen, de 
lagere school en de middelbare school van 
Tiracancha. Net als in de streek van Patacancha, 
heeft HoPe ook de scholen in Tiracancha 
ondersteund met infrastructuur, meubilair, 
leermateriaal en opleiding en begeleiding in 
tweetalig intercultureel onderwijs. Net als in 
Patacancha, heeft HoPe ook in Tiracancha 
middelbaar onderwijs opgezet. 
De inwoners en de leerkrachten van Tiracancha 
zijn erg enthousiast over het programma en 
in 2014 heeft het onderwijsprogramma een 
onderscheiding, een belangrijke erkenning, 
ontvangen van het Ministerie van Onderwijs. 
In 2014 hebben de leerkrachten van het 
kleuter-, lager en middelbaar onderwijs 
binnen Tiracancha zich aaneengesloten 
in een samenwerkingsverband. Dergelijke 
samenwerkingsverbanden worden door de 
overheid gestimuleerd, maar in de praktijk 
wordt hier nauwelijks gehoor aan gegeven, 
vooral omdat de leerkrachten geen idee 
hebben hoe hier vorm aan te geven. De 
leerkrachten van Tiracancha hebben HoPe 
gevraagd hen te ondersteunen in het opzetten 
van een programma ter verbetering van het 
leerproces met betrekking tot de 2e taal, het 
Spaans. 

Verschillende voormalige leerlingen uit 
Tiracancha, maar ook uit Patacancha en 
Chumpe Poques, waar HoPe eerder actief was, 
hebben aangegeven dat, wanneer zij op HBO of 
universitair niveau een vervolgstudie aangaan, 
de beheersing van het Spaans onvoldoende is. 

Leerlingen gaven aan problemen te hebben 
met het lezen, begrijpen en opstellen van 
Spaanstalige teksten. In sommige gevallen 
werd zelfs aangegeven dat zij binnen de 
opleiding gediscrimineerd worden vanwege 
de gebrekkige beheersing van de Spaanse 
taal. In Tiracancha heeft dit probleem geleid 
tot het starten van een integraal programma 
voor onderwijs in de 2e taal; Quechua is de 
1e, Spaans de 2e. Aan het programma nemen 
alle leerkrachten van de drie niveaus, kleuter-, 
lager- en middelbaar onderwijs, deel. Het 
programma wordt uitgevoerd door een 
extern specialist, voormalig medewerker van 
Stichting HoPe. 

Het programma in Tiracancha geniet de volle 
aandacht van het Ministerie van Onderwijs. 
Het eerste deel van het programma, 
onderzoek naar het gebruik van Quechua en 
Spaans binnen het basisonderwijs, is door 
het ministerie in 2015 in de hele regio Cusco 
uitgevoerd. 
Op verzoek van het ministerie hebben de 
leerkrachten van de scholen uit Tiracancha 
in december 2015 een expositie in Cusco 
gehouden waar zij belangstellenden hebben 
geïnformeerd over de inhoud en resultaten 
van het programma. In februari 2016 heeft het 
Ministerie van Onderwijs een cursus verzorgd 
over het thema. Meer dan 800 leerkrachten 
hebben op vrijwillige basis deelgenomen 
aan het scholingsprogramma. Leerkrachten 
van de scholen uit Tiracancha hebben 
opgetreden als docent en de opgedane 
kennis overgedragen aan collega´s. 
Het programma in Tiracancha wordt in 
2016 voortgezet. Het programma wordt 
afgerond met de presentatie van een 
programmavoorstel aan het Ministerie van 
Onderwijs.

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 8.655

Aandeel overhead 3.770

Totaal kosten 12.425

Financiering Tiracancha 12.425

Stichting HoPe 12.425

KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

Jaarverslag 2015 17Stichting HoPe Nederland - Fundación HoPe Peru16



De roots van HoPe liggen in de ach-
terstandswijken San Isidro en Villa 
Maria in de stad Cusco. In 1991 werd 
een uitgebreid programma voor 
wijkopbouw opgezet. Er is gewerkt 
aan het verbeteren van leefomstan-
digheden en via verschillende sociale 
programma’s zijn de bewoners onder-
steund in hun persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. 
Jongeren van destijds zijn jongvolwass-
enen van nu. Zij hebben zelf een eigen 
gezin en kinderen. Jongvolwassenen 
die zelf in de jaren ‘90 en 2000 veel 
profijt hebben gehad van de program-
ma’s zetten deze nu zelfstandig voort. 
HoPe ondersteunt het programma 
slechts met een klein budget.

Op initiatief van de jongeren uit Villa 
Maria is in de wijk de naschoolse 
opvang, oftewel bibliotheek Kallpan-
chis, opgezet. Kinderen uit de wijk 
en uit omliggende buurten komen ´s 
middags na schooltijd naar Kallpan-
chis om hun huiswerk te maken. 
Kinderen in Perú gaan maar een halve 
dag naar school en krijgen dan relatief 
veel huiswerk mee. Veel kinderen in de 
achterstandswijken van Cusco hebben 
thuis niet de mogelijkheid om in rust 
hun huiswerk te maken. Vaak wonen 
gezinnen in erg kleine onderkomens 
en sociale problemen als alcohol-

isme en huiselijk geweld werken niet 
mee aan het creëren van een prettig 
klimaat om je huiswerk te maken. 
Daarnaast beschikken de kinderen 
thuis niet over naslagwerken, laat staan 
over computers of internet. Zonder 
extra ondersteuning kunnen ze niet 
goed meekomen, zij haken af en gaan 
noodgedwongen zonder opleiding 
door het leven. 
Kallpanchis biedt de kinderen een 
rustige omgeving waarin zij, indien 
gewenst onder begeleiding van profes-
sionele krachten, hun huiswerk kunnen 
maken. Kallpanchis beschikt over veel 
naslagboeken en de kinderen kunnen 
er gebruik maken van computers en 
internet. 
De schoolresultaten van de kinderen 
worden goed bijgehouden door 
middel van een leerlingvolgsysteem 
en gebleken is dat schoolprestaties 
van de kinderen die het programma 
regelmatig bezoeken, sterk verbeteren. 
De schooluitval wordt daarmee ter-
uggedrongen. 

De ouders van de kinderen worden 
intensief betrokken binnen het 
programma. Hen wordt gewezen op 
het belang van ondersteuning bij het 
maken van huiswerk, ook thuis door de 
ouders zelf

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.

1.2.1 bIbLIOTHEEK KALLPANCHIS

1.2 PROGRAMMA WELzIJN 2015 KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

Kosten bibliotheek Kallpanchis 10.367

Aandeel overhead 4.516

Totaal kosten 14.883

Financiering bibliotheek Kallpanchis 14.883

Alma Children´s Education Foundation Canada 7.991

Stichting HoPe 6.892
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KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

1.2.2 

VROuWENGROEP 
RACCHI

Doel:  Het stimuleren van de persoonlijke, 
professionele en sociale ontwikkeling van vrouwen 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.

Kosten Racchi 844

Aandeel overhead 368

Totaal kosten 1.212

Financiering Racchi 1.212

Aviso Management en Beheer 844

Stichting HoPe 368

De 
vrouwengroep 
Racchi is in 1999 op 
initiatief van de dames zelf 
ontstaan. De vrouwen wilden 
zichzelf via sociale en praktische 
cursussen ontwikkelen. De groep heeft 
cursussen georganiseerd over alcoholisme, huiselijk 
geweld, voeding, opvoeding en andere sociale thema´s. 
Daarnaast heeft de groep voor de leden cursussen verzorgd 
in handwerken, zoals naaien, breien, haken, vlechten en andere 
technieken. Via de aangeleerde technieken maken de vrouwen producten 
die zij verkopen aan toeristen die de Heilige Vallei van de Inca´s bezoeken. Het 
programma stelt de leden van de groep in staat zichzelf persoonlijk en sociaal te 
ontwikkelen. Daarnaast kunnen zij met de verkoop van handwerk het huishoudbudget 
substantieel aanvullen. De leden van de groep betalen zelf een groot gedeelte van de 
materiaalkosten. HoPe subsidieert een gedeelte van de materiaalkosten en de kosten van de 
lerares/begeleidster van de groep. 
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1.2.3 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 kinder- en jongerengroepen 922

Aandeel overhead 402

Totaal kosten 1.324

Financiering kinder- en jongerengroepen 1.324

Stichting HoPe 1.324

KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

Jongeren die zelf als kind zijn opgegroeid binnen de 
kinder- en jongerengroepen van San Isidro en Villa 
Maria zetten zelfstandig de programma´s voort. 
Velen hebben nu zelf een eigen gezin. De kinderen 
van destijds zijn nu huisvaders en huismoeders, zij 
hebben het belang van de programma´s aan den 
lijve ondervonden en geven dit graag door aan 
hun jongere broertjes en zusjes en aan hun eigen 
kinderen. 

1.2.4 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 geëval-
ueerd in hoeverre kinderen of jongeren nog 
ondersteuning van HoPe nodig hebben. Gekek-
en 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.

Kosten studieondersteuning 7.933

Aandeel overhead 3.456

Totaal kosten 11.389

Financiering studieondersteuning 11.389

Tristan Foundation Nederland 3.521

Stichting HoPe 7.868

KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)
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1.2.5 ONDERSTEuNING KINDEREN MET bRANDWONDEN

Doel: Overdragen van programma´s voor fysiotherapie en speltherapie aan het brandwondencentrum 
van het regionaal ziekenhuis in Cusco. Overdracht van kennis m.b.t. Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR) aan het team psychologen van het ziekenhuis. EMDR is een therapie voor 
mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Voortzetting project: HoPe heeft een samenwerkingscontract getekend met de directie van het 
regionaal ziekenhuis in Cusco, waarin is afgesproken dat HoPe het programma nabehandeling 
brandwonden in december 2016 overdraagt aan het regionaal ziekenhuis. HoPe verzorgt in 2016 
een cursus EMDR voor het team psychologen van het regionaal ziekenhuis in Cusco. De cursus is in 
principe eenmalig. 

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 
eind 2016 over te dragen aan het ziekenhuis. 

Kinderen uit de doelgroep van HoPe 
lopen relatief vaak brandwonden op. 
De behuizing van hun gezin is beperkt. 
Meestal is er een ruimte waarin alles 
moet worden gedaan: leven, koken, 
eten en slapen. Kinderen lopen en 
spelen naast het vuur waarop gekookt 
wordt en dan gebeuren er vaak 
ongelukken.
De kinderen kunnen de laatste 
jaren in het ziekenhuis de meest 
noodzakelijke basale behandeling 
krijgen. Juist bij brandwonden is 
langdurige nazorg erg belangrijk. 
Fysiotherapie is noodzakelijk om 
gekwetste ledematen weer enigszins 
te kunnen gebruiken. Het moment 
van het ongeluk, de pijn en zeker ook 
de zeer pijnlijke verbandwisseling 
veroorzaken vaak psychotrauma, zowel 
bij de slachtoffers als bij de ouders. 
De aandacht voor deze aspecten bij 
de nazorg neemt toe, maar daarvoor 
is niet meteen deskundigheid en 
geld beschikbaar. HoPe biedt in deze 
situatie hulp.

Fundación Holanda-Perú ondersteunt 
sinds 1995 het brandwondencentrum 
in het regionaal ziekenhuis in Cusco. De 
ondersteuning bestaat voornamelijk 
uit het organiseren en bekostigen van 
de nazorg voor kinderen met ernstige 
brandwonden. Na een onderbreking 
van enkele jaren is de ondersteuning 
in 2015 voortgezet. De directie van 
het ziekenhuis en HoPe zijn daarbij 
overeengekomen dat het ziekenhuis 
de organisatie van de nazorg in de 

Kosten nabehandeling brandwonden 2.715

Aandeel overhead 1.183

Totaal kosten 3.898

Financiering nabehandeling brandwonden 3.898

Stichting HoPe 3.898

KOSTEN EN FINANCIERING 2015 (IN EuRO)

loop van 2017 zelf ter hand zal nemen en deze ook uit eigen middelen gaat betalen. Voordat het zover is 
blijft HoPe nog intensief betrokken: fysiotherapie en speltherapie worden door HoPe tot 2017 bekostigd. 
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2. FEITEN  & CIJFERS
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3 ORGANISATIE  HOPE

3.1 ORGANISATIE STICHTING HOPE NEDERLAND

Stichting HoPe Nederland (Holanda-Perú) 
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 50 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 gemêleerd 
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. Ook is 
er frequent contact via e-mail en skype 
met het team van HoPe Perú.

In 2015 heeft Caroline Mol zich wegens 
drukke werkzaamheden teruggetrokken 

uit het bestuur. 
Kees Pikaar heeft, na vele jaren inzet, 
besloten zijn taak als penningmeester 
neer te leggen. Zo lang er nog geen 
geschikte opvolger is gevonden neemt 
Kees Pikaar de zaken waar. Naar 
verwachting worden de vacatures die 
door het vertrek van Caroline en Kees 
zijn ontstaan, in de eerste helft van 
2016 opgevuld. Kees en Caroline blijven 
beiden als vrijwilliger betrokken bij 
Stichting HoPe. 

Bestuurslid Jaar 
toetreding

Jaar 
aftreding

Functie HoPe Functie dagelijks leven

Maarten Elling

Jorge Chavez-Tafur

Esther Dubbeld

2013

2011

2014

2017

2015

2018

Voorzitter

Lid, contacten in Peru

Lid, coördinatie publicaties

Socioloog, ZZP-er

Adviseur op het gebied van rurale land-
bouw, journalistieke en redactionele 
werkzaamheden. Is Peruaan

Onderwijs, in Peru gewoond, spreekt 
Spaans

Afgetreden in 2015

Caroline Mol 2012 2015 Lid, coördinatie publicaties en 
webbeheer 

Internationale samenwerking, rurale 
ontwikkeling en financiering, project-
matig werken

Kees Pikaar 2010 2015 Penningmeester Financial controller

Vacatures op 31 december 2015

•	 Penningmeester
•	 Algemeen bestuurslid

Bestuur
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Stichting HoPe Nederland werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. In 2015 telde HoPe Nederland ruim 
50 vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen geen salaris van 
HoPe Nederland. Gemaakte kosten worden naar 
maatstaven van redelijkheid vergoed. 
Een deel van de vrijwilligers heeft vaste taken; zij 
maken deel uit van één of meerdere werkgroepen: 
publicaties, lespakketten, verkoop, (re)presentatie 
en relatiebeheer. Het merendeel van de vrijwilligers 
zet zich in voor tijdelijke klussen, daarnaast is er ook 

een deel van de vrijwilligers dat graag betrokken wil 
blijven, maar weinig actief is. 
Stichting HoPe Nederland vindt het belangrijk 
dat vrijwilligers elkaar ontmoeten. Minimaal één 
keer per jaar organiseert HoPe Nederland daarom 
een vrijwilligersbijeenkomst. Door middel van 
nieuwsbrieven, een besloten Facebookgroep en 
onderling contact worden de vrijwilligers verder 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 
Perú en Nederland.

3.1.2 VRIJWILLIGERS

3.1.3 PARTNERS EN SAMENWERKING

Kleine en grote ontwikkelingsorganisaties

Fundación Holanda-Perú werkte in 2015 samen 
met een aantal kleine en grote organisaties uit Perú 
en Nederland.

Edukans Partnership  biedt het internationaliserings- 
programma ‘Werelddocent’, waarin onderwijspro-
fessionals uit Nederland samenwerken met 
collega’s uit het project Ternura II, om wederzijds 
kennis en ervaring uit te wisselen. Edukans 
ondersteunt onderwijsprojecten van HoPe. Binnen 
de ondersteuning ligt voor Edukans de focus op 
kwaliteit, groei en het uitwisselen van kennis.

Inmenszo biedt jongeren uit achterstandswijken 

een toekomst met een beroepsopleiding en stud-
iefinanciering. In Nederland worden fondsenw-
ervingsideeën, contacten en verkoopartikelen uit-
gewisseld.

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.
Mondiaalten wil dat de bevolking van Aalten zich 
bewust wordt van de onrechtvaardigheid in de 
wereld, wil een ‘thuisbasis’ bieden aan buurtge-

noten die in ontwikkelingslanden actief zijn en naar 
vermogen kleinschalige ontwikkelingsprojecten 
ondersteunen. Onder Mondiaalten vallen 17 organi-
saties die heel gericht aan ontwikkelingswerk doen 
in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Mon-
diaalten heeft ook Walter Meekes ondersteund in 
de beginjaren en stond daarmee aan de wieg van 
Stichting HoPe.

Stichting Cusco-Peru uit Maarssen steunt al 24 
jaar projecten voor de Hooglandindianen in Peru, 
waarvan ruim 20 jaar de projecten van Walter 
Meekes en Fundación Holanda-Perú. Met recht een 
zeer trouwe en belangrijke partner.

Share4More is een personeelsfonds van de RABO-
Bank dat in 2015 een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de financiële ondersteuning van het 
genoemde programma Ternura II.

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:
•	Sint Jorisschool, Lichtenvoorde
•	Basisschool Vredeburg, Hoofddorp
•	Bassschool De Witte Roos, Maarssen
•	Stichting Aves, Emmeloord e.o.
•	Heerbeeckcollege, Best

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 2015 zijn er door 
donateurs creatieve initiatieven tot stand gekomen, 
resulterend in een donatie voor Stichting HoPe. Zo 
gingen o.a. de opbrengsten van een bridgedrive 
en de opbrengsten van een reünie van de Berger 
Scholengemeenschap naar Stichting HoPe.
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Vrijwilligersdag - Op zaterdag 25 maart 2015 waren ongeveer 20 HoPe vrijwilligers naar 
Leusden gereisd voor de jaarlijkse vrijwilligersdag. Vanuit Perú waren Nayruth Triveño 
Anaya, directeur van HoPe Perú, Oscar Hilares Javier, onderwijskundig medewerker 
Perú en Walter Meekes, oprichter en bestuurslid HoPe Perú aanwezig. 
Tijdens deze middag namen Nayruth en Oscar de stand van zaken van de 
verschillende projecten door. Vervolgens werd het nieuwe beleidsplan 
van HoPe toegelicht. Tenslotte werd in drie groepen gesproken over een 
vernieuwde presentatie, over informatie die vrijwilligers nodig hebben 
en over de organisatie van het 25-jarig bestaan van Stichting HoPe in 
2016. Het was een productieve en gezellige middag. 

Beleidsplan van HoPe - Het bestuur van HoPe Nederland en het team 
van HoPe Perú hebben in gezamenlijk overleg, via e-mail en skype, 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan. In maart was een Peruaanse 
delegatie in het land voor de afronding van dat beleidsplan. 
Op de vrijwilligersdag kon Maarten Elling, voorzitter HoPe 
Nederland, de aanwezige vrijwilligers op de hoogte brengen 
van de discussies over het beleid van HoPe en de uitkomst 
daarvan.

HoPe in uitvoering - Op zaterdag 31 oktober 2015 
organiseerde HoPe Nederland een inspirerende 
middag in Breukelen rondom het werk en de 
resultaten van HoPe. De middag werd door 
ongeveer 70 mensen bezocht. Tijdens deze 
middag werd ingegaan op de belangrijkste 
elementen van ontwikkelingswerk anno 2015 
en daarnaast was er uitgebreid aandacht 
voor de diverse projecten van HoPe.

Aantal nieuwsbrieven/
mailingen

4

Aantal 
nieuwsberichten 
website

26

Aantal mensen dat de 
Facebook-pagina van 
HoPe leuk vindt

574

Aantal leden HoPe 
groep LinkedIn

78

Aantal volgers Twitter 
HoPe Nederland

117

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 

3.1.4 ACTIVITEITEN 2015
COmmuNICaTIemIDDeleN

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

communicatiemiddelen

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

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.

•	aanvullen van het bestuur tot 5 of 6 leden, waaronder   
een nieuwe penningmeester
•	intensiveren van de nieuwsvoorziening vanuit HoPe   
Peru op social media en website
•	organiseren van een feestdag rondom het 25-jarig   
bestaan van HoPe (oktober 2016)
•	lespakket voor het basisonderwijs, dat in 2006 is   
gemaakt, vernieuwen
•	website bijwerken en opnieuw redigeren
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3.1.6 SPEERPuNTEN 2016

3.1.5 COMMuNICATIE
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3.2   ORGANISATIE FuNDACIóN HOLANDA-PERú

Team Fundación Holanda-Perú 2015

Dagelijks bestuur

Nayruth Triveño Anaya
 
Mieke Weiffenbach
Julio Sotelo Zevallos 

Algemeen directeur
Institutionele samenwerking
Interim-directeur m.i.v. 1 januari 2016
Kasbeheer

Kantoor

Maria Ysabel Moron Oviedo Financiële administratie

Team Onderwijs

Juan Oscar Hilares Javier
Ricardo Castillo 

Coördinator onderwijs
Ondersteuning onderwijs

Team Ternura

Irene Gomez Huillca
Javier Tejera
Ruth Chavez
Geronimo Soran Hallasi

Algemeen coördinator
Coördinator provincie Chumbivilcas
Coördinator provincie Acomayo
Coördinator provincie Paucartambo

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

NayruTH TrIveñO is directeur van Stichting 
HoPe Peru. Nayruth is in 2008 bij HoPe 
begonnen als specialiste lager onderwijs. 
Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt als docente 
aan de lerarenopleiding in Cusco. In 2010 
heeft Nayruth de leiding van de stichting op 
zich genomen. In december 2015 is Nayruth 
op eigen verzoek afgetreden als directeur, 
zij gaat haar kennis en ervaring buiten HoPe 
verder gebruiken. 

mIeke WeIFFeNBaCH is vrijwillig medewerker 
binnen HoPe. Mieke is antropologe, heeft 
de Nederlandse nationaliteit, maar heeft 
jarenlang in Peru gewoond. Mieke is vanaf 1 
januari  2016 interim-directeur van Stichting 
HoPe Peru. In november 2015 heeft Mieke 
een maand met HoPe Peru meegedraaid 
om bekend te raken met de werkzaamheden 
van de stichting. 

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 betrouwbare en 
professionele 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 overgenomen. Julio heeft hiervoor 
verschillende cursussen gevolgd en wordt 
begeleid door de externe boekhouder van 
HoPe Peru. 

marIa ySaBel mOrON OvIeDO is 
boekhoudster, zij verzorgt de interne 
boekhouding van Fundación Holanda-Perú. 

juaN OSCar HIlareS is met zijn 25 jaar de 
jongste medewerker van HoPe Peru. Juan 
Oscar 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 is het onderwijsteam 
van HoPe in april 2015, in verband met het grote 
aantal werkzaamheden, komen versterken. 

Team TerNura
IreNe gOmez heeft ook in 2015 de coördinatie 
van het onderwijsprogramma Ternura II 
verzorgd. Het programma wordt uitgevoerd 
door Stichting HoPe in samenwerking met 
Plan International en het Peruaanse Ministerie 
van Onderwijs. Haar werkzaamheden 
betreffen naast de coördinatie met genoemde 
instellingen ook overleg met het Ministerie 
van Gezondheidszorg, lokale gemeentes en 
inheemse gemeenschappen. 

Naast Irene Gomez, hebben in 2015 nog drie 
onderwijsspecialisten binnen het programma 
Ternura gewerkt, te weten: javIer Tejera, 
ruTH CHavez en gerONImO SOraN 

HallaSI. Alle drie de medewerkers waren 
verantwoordelijk voor de coördinatie en 
uitvoering van het programma in de provincies 
Pauacartambo, Acomayo en Chumbivilcas. 
  
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.

WalTer meekeS is medeoprichter van 
Stichting HoPe Peru. Walter is tot 2010 
directeur geweest van HoPe. 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 sponsoren en donateurs van HoPe.
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4.1 bELEID FONDSENWERVING

De fondsenwerving in Nederland en Peru is erop 
gericht om de financiering van Onderwijs- en Welzi-
jnsprojecten 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.

De wijze van fondsenwerving Nederland is te onder-
scheiden 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 naamsbekend-

heid of vanuit het netwerk van HoPe-geïnteress-
eerden 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
•	 	medefinancieringsorganisaties (Edukans Part-

nership)

4.2 FONDSENWERVING NEDERLAND

In 2015 bedraagt het niveau van baten vanuit fondsenwerving € 112.775. 

Bijgaand een samenvatting van de baten uit fondsenwerving in de periode 2013 t/m 2015: 
 

2015 2014 2013

Type geldgever Opbrengst Opbrengst Opbrengst

Eigen fondsenwerving 79.095 125.386 116.278

Acties van derden 33.680 55.446 53.288

Totale baten uit 
fondsenwerving

112.775 180.832 169.566

Kosten fondsenwerving:
- in bedragen
- in % van baten

4.369
3,9%

1.620
0,9%

3.494
2,1%

Resultaat fondsenwerving 108.406 179.212 166.073

4   fondsenwerving
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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 2015
In 2015 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 2015 
fondsen ontvangen van:
•	 Plan International België (medefinanciering Ternura II)
•	 Lokale/individuele donaties Peru
•	 Alma Canada (t.b.v. bibliotheek Villa Maria)
•	 Edukans (t.b.v. Werelddocenten en aardappelproject)
•	 IICD (International Institute for Communication and 

Development)

Financiering door derden
Enkele voorbeelden van financiering van 
programmaonderdelen door derden in 2015: 

•	  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 dagopvang voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar.

•	 Aardappelprogramma: medefinanciering door het 
Internationaal Aardappelcentrum

•	 Patacancha: gemeente Ollantaytambo betaalt de 
coördinator van het leerlingenhuis.

4.3 FONDSENWERVING  PERu
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5 FINANCIeLE VERANTWOORDING

5.2 keNgeTalleN STICHTINg HOPe 2011 - 2015
5.3 jaarrekeNINg 2015

TOelICHTINg FINaNCIËle veraNTWOOrDINg

NeDerlaND: STICHTINg HOPe NeDerlaND
 
 Balans 2015
 Staat van Baten en Lasten 2015
 Waarderingsgrondslagen
 Toelichting op de Balans per 31 december 2015
 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2015
 Model lastenverdeling 2015

Toelichting op model lastenverdeling 2015
Staat van Baten en Lasten begroting 2016 

Peru: FuNDaCIÓN HOlaNDa-Peru
 Besteed aan doelstelling 2015

5.4 aCCOuNTaNTSverklarINg

5.1 INHOuDSOPGAVE STAAT VAN BATEN EN LASTEN HOPE 
NEDERLAND

2016
Begroting

2015 2014 2013 2012 2011

Baten uit eigen fondsenwerving 90.000 79.095 125.386 116.278 101.770 191.766

Baten uit acties van derden 25.000 33.680 55.446 53.288 102.563 62.692

Opbrengst verkoop produkten 120 -40 1.565 1.810 1.358

Renteresultaat 667 1.000 764 1.586 2.714

Totaal baten 115.000 113.562 181.792 171.895 207.729 258.530

Besteding aan doelstelling HoPe Peru 167.735 128.827 137.881 123.854 228.550 306.730

Kosten eigen fondsenwerving 7.500 4.369 1.620 3.494 2.611 4.655

Kosten beheer en administratie 6.250 1.634 4.591 4.055 2.966 8.724

Totaal lasten 181.485 134.830 144.092 131.403 234.126 320.109

Resultaat -66.485 -21.268 37.700 40.492 -26.397 -61.579

Kostenratio’s (in % van baten)

- Kosten eigen fondsenwerving 6,5% 3,9% 0,9% 2,1% 1,3% 1,8%

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

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru) 146% 113% 76% 72% 110% 119%

Eigen vermogen (reserves en fondsen) 123.823 145.091 107.390 66.899 93.295

5.2 KENGETALLEN STICHTING HOPE 2011 - 2015
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STAAT VAN bATEN EN LASTEN HOPE PERu 2016
Begroting

2015 2014 2013 2012 2011

Baten uit eigen fondsenwerving 274.833 202.002 200.511 192.505 387.412 395.008

Subsidies van medefinancieringsorganisaties 15.000 20.000 66.000 80.014

Overige baten 3 -777 -2.826 30

Totaal baten 274.833 217.002 220.514 191.728 450.587 475.052

Besteding aan doelstelling HoPe Peru 200.679 151.346 153.866 129.417 349.469 360.662

Kosten eigen fondsenwerving 13.382 9.826 8.109 8.915 19.140 18.412

Kosten beheer en administratie 67.772 55.830 38.728 54.173 84.804 95.948

Totaal lasten 281.833 217.002 200.703 192.505 453.413 475.022

Resultaat -7.000 0 19.811 -777 -2.826 30

Kostenratio’s (in % van baten)

- Kosten eigen fondsenwerving 4,9% 4,5% 3,7% 4,6% 4,2% 3,9%

- Kosten beheer en administratie 24,7% 25,7% 17,6% 28,1% 18,7% 20,2%

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru) 73% 70% 70% 68% 78% 76%

Eigen vermogen (reserves en fondsen) 31.040 31.705 29.027 112.544 78.732

TOelICHTINg FINaNCIËle veraNTWOOrDINg

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten over 
2015 van Stichting HoPe Nederland gepresenteerd. 
Dit hoofdstuk bevat een korte toelichting op het 
gevoerde financiële beleid. Verder is opgenomen de 
Jaarrekening 2015, inclusief Balans, Staat van Baten 
en Lasten, model en toelichting lastenverdeling, de 
Nederlandse accountantsverklaring, een analyse 
van de behaalde resultaten 2015 en de begroting 
2016. Het financiële boekjaar 2015 loopt gelijk aan 
het kalenderjaar 2015.

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 2015 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 2015 liggen de totale baten voor HoPe Nederland 
met € 113.562 circa 1% lager t.o.v. de begroting 2015 
€ 115.000 en circa 38% lager t.o.v. de realisatie 2014 
€ 181.792.
Tot en met 2011 was sprake van een stabiel niveau van 
ontvangen donaties. De jaren 2012 t/m 2015 tonen 
een dalende tendens. Welvaartsontwikkelingen 

en keuzes van particulieren en overheidsinstanties 
t.a.v. donaties zijn hier debet aan. Zo is in 2015 
door medefinancieringsorganisatie Edukans nog 
€ 15.000 bijgedragen aan Onderwijsprogramma’s, 
waar dit niveau in eerdere jaren op circa € 80.000 
per jaar lag. Na 2015 zal een bijdrage van Edukans 
wegvallen.
De donaties in 2015 zijn voornamelijk verkregen 
door ‘acties van derden’ en donaties, ontvangen via 
bedrijven, serviceclubs, stichtingen en scholen.
 

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 2016 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 december 2015 door 
het gehele bestuur goedgekeurd. De goedgekeurde 
begrotingen gelden als taakstellende budgetten 
voor het financiële jaar 2016. 

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 2015 
ontvangen bijdragen, welke specifiek bestemd zijn 
voor geplande programma’s en projecten in 2016. 
Tevens zijn hier opgenomen de nog te betalen 
kosten, waarvan de dienstverlening in 2015 heeft 
plaatsgevonden, de betaling hiervan echter begin 
2016.

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.

 

5.3 JAARREKENING 2015

(in euro’s)
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bALANS 2015
31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Vaste activa 2.993 1.000

Financiele vaste activa 2.993 1.000

Vlottende activa 120.830 144.091

Liquide middelen 120.830 144.091

Totaal activa 123.823 145.091

PASSIVA

Reserves en fondsen 123.823 145.091

Continuiteitsreserve 50.000 50.000

Vrije bestemmingsreserve voor projecten 73.823 95.091

Kortlopende schulden 0 0

Verplichtingen van voorgenomen uitkeringen 0 0

Nog te betalen financiele kosten 0 0

Totaal passiva 123.823 145.091

(in euro’s)

TOelICHTINg OP De BalaNS  Per 31 DeCemBer 2015

Financiële vaste activa
De post financiële vaste activa € 2.993 betreft nog te ontvangen rente over 2015 en vooruitbetaalde kosten 
2016. Het desbetreffend rentebedrag van € 667 is 1 januari 2016 ontvangen. De vooruitbetaalde kosten van 
€ 2.326 betreffen reiskosten van in 2016 geplande reizen naar Peru.

liquide middelen
Deze post € 120.830 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 2015 € 123.823. In 2015 was daarbij sprake van een afname van de 
reserves en fondsen van € 21.268 ten opzicht van het saldo eind 2014.

Het verloop van de reserves en fondsen:
           2015    2014

Stand per 1 januari       145.091              107.391 
Toevoeging/onttrekking conform de Staat van Baten en Lasten -21.268  37.700
         
Stand per 31 december      123.823  145.091

Continuïteitsreserve       50.000  50.000
Vrije bestemmingsreserve voor projecten    73.823  94.091

Totale reserves       123.823 145.091  

Eind 2015 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 2016 worden uitgevoerd.
Momenteel is nog sprake van een relatief hoge vrije bestemmingsreserve. Deze zal in 2016 verder worden 
aangesproken voor de financiering van geplande, grote projecten, meer specifiek het huidige, omvangrijke 
Onderwijsproject Ternura II en het aardappelproject. In de loop van 2016 zal worden beoordeeld of uit de 
vrije bestemmingsreserve nog meer nieuwe projecten kunnen worden gestart.

Kortlopende schulden
Deze post wordt gevormd door nog te betalen kosten, waarvoor de dienstverlening in 2015 heeft 
plaatsgevonden, maar de betaling begin 2016 zal plaatsvinden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

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 2015 bedragen € 113.562, circa € 1.500 lager t.o.v. de begroting € 115.000 (-1%) en circa € 68.000 
lager t.o.v. de realisatie 2014 € 181.792 (-38%). Het totaal van de baten is als volgt opgebouwd:
        
        in euro  in %
Bedrijven/serviceclubs/stichtingen/scholen   45.001  40%
Particulieren       34.094  30%
Baten uit eigen fondsenwerving    79.095 

Baten uit acties van derden     33.680   30%
Subtotaal Baten      112.775  100%

Verkoop producten            120
Rente                667
Totaal Baten       113.562

kosten eigen fondsenwerving      4.369
ratio            3,9%

STAAT VAN bATEN EN LASTEN 2015
Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

BATEN

Baten 113.562 115.000 181.792

Baten uit eigen fondsenwerving 79.095 90.000 125.386

Baten uit acties van derden 33.680 25.000 55.446

Overige baten 787 0 960

Som der baten 113.562 115.000 181.792

LASTEN

Besteed aan doelstelling 128.827 130.000 137.881

Rechtstreeks naar HoPe Peru 113.827 115.000 117.881

Via medefinancieringsorganisaties naar HoPe Peru 15.000 15.000 20.000

Werving baten 4.369 4.000 1.620

Kosten eigen fondsenwerving 4.369 4.000 1.620

Beheer en administratie 1.634 4.000 4.591

Kosten beheer en administratie 1.634 4.000 4.591

Som der lasten 134.830 138.000 144.092

Resultaat -21.268 -23.000 37.700

 Resultaatbestemming 2015: 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 2016
Uitgangspunt voor de begroting 2016 vormen:

•	Realiseren van Onderwijs- en Welzijnsprogramma’s conform:
•	Beleidsplan Fundación Holanda-Perú 2012-2017
•	Onderwijsprogramma Ternura II 2014-2016
•	Speerpunt van activiteiten in Peru in 2016 vormt het Onderwijsprogramma Ternura II
•	Financiering van programma’s in Peru door HoPe Nederland tot een niveau van € 167.735
•	Substantiële medefinanciering van programma Ternura II door Plan International België en 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 2015

Bestemming Doelstelling Werving baten
Beheer en

administratie

2015 2014

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 128.827 - - - - 128.827 130.000 137.881

Kosten publiciteit en 
communicatie - 4.369 - - 672 5.041 4.000 2.364

Personeelskosten - - - - - - - -

Huisvestingskosten - - - - - - - -

Kantoor en algemene 
kosten - - - - 962 962 4.000 3.847

Afschrijving - - - - - - - -

Totaal 128.827 4.369 - - 1.634 134.830 138.000 144.092

(in euro’s)

TOELICHTING MODEL LASTENVERDELING 2015

Besteding aan doelstelling
Besteding aan doelstelling          128.827
Totaal baten           113.562
Bestedingsratio                 113%    

In 2015 is € 128.827 beschikbaar gesteld aan Fundación Holanda-Perú ter uitvoering van programma’s en 
projecten. De bestedingsratio bedraagt daarmee 113%. Het daardoor ontstane resultaat/tekort over 2015 van 
€ 21.268 is onttrokken aan de vrije bestemmingsreserve. 

Kosten eigen fondsenwerving
Het totaal aan kosten eigen fondsenwerving bedraagt € 4.369. Dit is 3,9% 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:

Bestuur- en commissiekosten   275
Website      672
Onderzoek structurele financiering 2.512
Nieuwsbrieven en jaarverslag    910
Totaal                4.369

Kosten beheer en administratie
Het totaal aan kosten beheer en administratie bedraagt € 1.634. Dit is 1,4% van het totaal van baten uit 
fondsenwerving en acties van derden. Specificatie van kosten:

Bestuur- en commissiekosten 275
Website onderhoud/beheer  672
Bankkosten    583
Overige kosten      104
Totaal                           1.634

STAAT VAN bATEN EN LASTEN 2016

Begroting 2016

BATEN

Baten 115.000

Baten uit eigen fondsenwerving 90.000

Baten uit acties van derden 25.000

Overige baten 0

Som der baten 115.000

LASTEN

Besteed aan doelstelling 167.375

Rechtstreeks naar HoPe Peru 167.375

Werving baten 7.500

Kosten eigen fondsenwerving 7.500

Beheer en administratie 6.250

Kosten beheer en administratie 6.250

Som der lasten 181.125

Resultaat -66.125

Resultaatbestemming 2016: saldo wordt onttrokken aan vrije bestemmingsreserve projecten

 

(in euro’s)
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TOelICHTINg FINaNCIËle veraNTWOOrDINg FuNDaCIÓN HOPe

BeSTeeD aaN DOelSTellINg

De baten zoals verkregen uit fondsenwerving Nederland en Peru zijn in 2015 aan de volgende projecten 
besteed:

bESTEED AAN DOELSTELLING 2015
Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

Onderwijs - kleuter/lager/middelbaar 113.959 138.194 92.775

Ternura II 93.018 115.481 69.614

Tiracancha 8.655 9.641 9.577

Chumpe Poques - - 3.340

Patacancha 10.950 12.933 10.017

Aardappelproject - - -

Diverse uitgaven kleuteronderwijs 1.336 139 227

Onderwijs - algemeen 14.607 693 30.003

Algemene ondersteuning/coördinatie 1.577 693 14.729

Werelddocenten 9.193 - 4.541

CIP - - 6.756

IICD 2.386 - 3.977

Diverse uitgaven onderwijs 1.451 - -

Programma Welzijn 22.780 25.635 31.088

- Welzijn - ondersteuning/coördinatie 980 5.920 2.049

- Gezondheidsprogramma - - -

- Kinderen- en jongerengroepen 11.289 11.090 12.199

- Damesgroep Racchi 843 949 636

- Studieondersteuning 6.953 7.676 13.766

- Reparatie woningen/toiletten - - 2.438

- Brandwondencentrum ziekenhuis Cusco 2.715 - -

Totaal besteed aan doelstelling 151.346 164.522 153.866
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COLOFON

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

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Esther Dubbeld
Maarten Elling
Walter Meekes
Kees Pikaar

Jaarverslagteam:
Riky de Roo, John Eppingbroek 
en Kees Pikaar

Vormgeving en opmaak:
Geja Kuiken
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