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Je hoopt altĳ d dat de toekomst beter zal zĳ n. Als je dan, terugkĳ kend, 
lĳ nen omhoog ziet bewegen, put je daaruit extra hoop voor de tĳ d 
die voor je ligt.
Dat de lĳ n van de inkomsten van HoPe NL in 2019 naar boven boog, 
zegt nog niets over de toekomst. Het is nog geen trend, maar we 
hopen er wel een trend van te maken, samen met alle donateurs. 
Want we hebben ambities, en om die te kunnen realiseren is, behalve 
morele ondersteuning, ook geld nodig.

Het werk van HoPe
In het werk van het HoPe-team in Cusco en omgeving zĳ n wel dui-
delĳ ke lĳ nen omhoog waar te nemen. Het verhaal van de afgelopen 
29 jaar is velen al bekend: van gaarkeuken naar verbetering van de 
straten, inclusief straatverharding in de achterbuurten van Cusco. 
Vervolgens de stap naar de bouw van een kleine 160 scholen, het 
brandwondencentrum en sinds de laatste 10 jaar de verbetering van 
de inhoud van het onderwĳ s. In deze reeks moeten we ook nog de 
waardevolle sociaal-culturele projecten noemen alsmede de bĳ dra-
ge aan een gevarieerde voedselvoorziening.

Erkenning
HoPe heeft daarvoor veel erkenning gekregen. In de eerste plaats 
van de bevolking – ouders, kinderen, dorpsoudsten – die altĳ d de 
hoofdrol speelt bĳ  de HoPe-benadering. Daarnaast ook van de me-
dewerkers van de scholen en van de overheid. Na onderscheidingen 
van het ziekenhuis en de regionale onderwĳ sautoriteiten in 2019, is 
Walter Meekes begin 2020 uitgenodigd door de minister van onder-
wĳ s in Lima om een contract te tekenen over het invoeren van een 
door HoPe ontwikkeld onderwĳ smodel in vier schoolinternaten. Het 
ministerie fi nanciert het programma. 

Lĳ nen omhoog
Ondertussen werkt HoPe stug verder aan de verbetering van het 
onderwĳ s. Het project Spaans als tweede taal wordt stap voor stap 
geïmplementeerd – zeer belangrĳ k voor de bevolking die van huis 
uit grotendeels Quechua spreekt. Via schoolwerkplannen die samen 
met ouders en leerkrachten zĳ n ontwikkeld, wordt de aansluiting tus-
sen kleuter-, basis- en middelbaar onderwĳ s gerealiseerd. Een kwa-
litatieve stap van grote betekenis. Het is zichtbaar dat de leerlingen 
die de ontwikkeling van dit verbeterde onderwĳ s al hebben meege-
maakt, in staat zĳ n de extreme armoede op eigen kracht te ontvluch-
ten. Duidelĳ ke lĳ nen omhoog!

Een meer veilige toekomst 
Al werkende ervoeren de HoPe-medewerkers dat seksueel misbruik 
en geweld op de scholen en in de gezinnen een groot probleem vor-
men. Uit wetenschappelĳ k onderzoek was al gebleken dat Peru op 
dit gebied een problematische reputatie heeft. Het team krĳ gt elke 
dag concrete bewĳ zen daarvan voorgeschoteld. Na een gedegen 
verkenning in 2019 gaat HoPe in 2020 Seksuele Educatie invoegen 
in de schoolwerkplannen. Ouders, schoolleiders en overheden zĳ n 
enthousiast. U zult er over lezen in onze nieuwsbrieven.
We gaan ervan uit dat dat zal leiden tot een veiliger schoolklimaat, tot 
minder problematische tienerzwangerschappen, minder voortĳ dige 
schoolverlating en tot het uitbannen van traumatische seksuele en 
geweldservaringen van de kinderen en jonge vrouwen.
Als dat zou kunnen …. Dat zou dan leiden tot een veiliger toekomst; 
wéér een duidelĳ ke lĳ n omhoog!

Walter Meekes, directeur HoPe Peru
Maarten Elling, voorzitter HoPe NL

Lĳ nen naar de toekomst …..
       lĳ nen omhoog ….?
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In 2019 heeft HoPe NL weer veel mensen weten te motiveren om het 
werk van HoPe Peru te ondersteunen. Dat bleek onder andere uit de 
succesvolle actie om geld voor een nieuwe pick-up truck bĳ een te 
krĳ gen; eerder was één van de twee auto’s gestolen. 

Het accent van de werkzaamheden van de HoPe-equipe in Cusco lag 
op het terrein van het onderwĳ s. Daarnaast zĳ n inspanningen ver-
richt om de continuering van de nazorg voor slachtoffers van brand-
wonden veilig te stellen en zĳ n er enige beperkte welzĳ nsprojecten.

Om met het Welzĳ n te beginnen, paragraaf 2.3: De vrouwen van de 
boerengemeenschap hebben vele jaren met steun van HoPe hun 
textiele handvaardigheden ontwikkeld en daarnaast aan trainingen 
en gespreksgroepen deelgenomen waardoor hun assertiviteit is toe-
genomen. Met de verkoop van hun handwerk kunnen zĳ  hun gezins-
budget tot een aanvaardbaar niveau aanvullen. Zĳ  lĳ ken nu volledig 
self-supporting. In overleg met HoPe hebben zĳ  besloten dat zĳ  van-
af 2020 geen hulp meer nodig hebben. 2019 was dus het laatste jaar 
dat zĳ  door HoPe werden geholpen.

Tenslotte heeft HoPe een klein budget aan speciale familie-onder-
steuning besteed. 

Het ziekenhuis van Cusco, paragraaf 2.2., heeft het werk van HoPe 
met betrekking tot de nazorg van brandwondpatiënten offi cieel er-
kend en gewaardeerd. HoPe is er zelfs offi cieel voor gehuldigd. On-
dertussen gaan de onderhandelingen over overname van het project 
door het ziekenhuis door. Mogelĳ k is erkenning en waardering een 
belangrĳ ke stap op weg naar volledige overname, waardoor HoPe 
zich daaruit verantwoord kan terugtrekken.

Zoals gezegd is de meeste tĳ d en energie gaan zitten in de verschil-
lende onderwĳ sactiviteiten, paragraaf 2.1. HoPe trekt energiek op 
met de bevolking en de verschillende overheden.
In het najaar verscheen het driejaarlĳ ks onderzoeksrapport over het 
niveau van 15-jarige scholieren. In vergelĳ king met andere landen 
had de Peruaanse jeugd enige progressie gemaakt, maar zĳ  scoorde 
toch nog zeer laag. Het heeft er alle schĳ n van dat de overheid dit 
niet op zich laat zitten en alle mogelĳ kheden aangrĳ pt om de school-
prestaties structureel te verhogen. Dit verklaart waarschĳ nlĳ k voor 
een groot deel de coöperatieve houding die HoPe ervaart.

In 2019 kunnen er zes verschillende activiteiten van HoPe op het ge-
bied van onderwĳ s worden onderscheiden. Zĳ  worden alle zes kort 
beschreven. Hierna volgen nog twee hoofdstukken: hoofdstuk 3 
over de organisatie van HoPe NL en HoPe Peru en hoofdstuk 4, waar-
in verantwoording wordt afgelegd omtrent de fi nanciën van HoPe NL 
in 2019. Om snel een overzicht te verschaffen over de inkomsten en 
uitgaven van de Nederlandse Stichting HoPe, geven wĳ  hier de staat 
van baten en lasten weer. Voor een toelichting daarop zĳ  verwezen 
naar paragraaf 4.4.2.

1. Samenvatting
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BATEN

  werkelĳ k 2019  begroting 2019

Baten van particulieren   91.432

Baten van bedrĳ ven   2.602

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven   53.392

Som van de geworven baten  147.426  125.000

 

 Som van de baten  147.426  125.000 

LASTEN

  werkelĳ k 2019  begroting 2019

Besteed aan doelstelling

Rechtstreeks naar HoPe Peru  129.393

  129.393  152.777

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie  4.981  6.000

 Som van de lasten  134.374  158.777

Saldo voor fi nanciële baten en lasten  13.052  -33.777

Saldo fi nanciële baten en lasten  9

 Saldo van baten en lasten  13.061  -33.777
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2. Projecten HoPe Peru

HoPe heeft veel vrienden die ieder jaar weer bereid zĳ n de projecten 
van HoPe te ondersteunen: zeezeilers, Lions Clubs, bedrĳ ven, fond-
sen en een grote kring van particulieren. Heel bĳ zonder was de actie 
onder al deze vrienden om geld bĳ een te brengen voor een nieuwe 
pick-up truc ter vervanging van een van de twee auto’s die in het na-
jaar van 2018 gestolen was. Wie het werkgebied van HoPe enigszins 
kent, weet dat pick-up trucks het enige vervoermiddel zĳ n waarmee 
de dorpen in de bergen kunnen worden bereikt.

 

De projecten die HoPe in Cusco en omgeving uitvoert zĳ n in drie 
programma’s onder te brengen.
Het grootste programma omvat een groot aantal onderwĳ sactivitei-
ten. HoPe zal daar op langere termĳ n mee bezig blĳ ven. De andere 
twee programma’s zĳ n te benoemen als ‘gezondheidszorg’ waaron-
der de nazorg bĳ  patiënten met het brandwonden valt, en ‘welzĳ n’. 
HoPe hoopt de ondersteuning van beide laatstgenoemde projecten 
in 2020 op verantwoorde wĳ ze te kunnen staken.

2.1. Onderwĳ sprogramma HoPe 2019
In het najaar van 2019 verscheen het verslag van het zogenaamde 
PISA-onderzoek uit 2018 dat de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling eens in de drie jaar uitvoert. PISA staat 
voor Programme for International Student Assessment. Het betreft 
een vergelĳ kend onderzoek naar de schoolprestaties van 15-jarigen 
in de aangesloten landen.
Peru fi gureert daarbĳ  altĳ d in de onderste regionen, hoewel in 2018 
enige vooruitgang was geboekt. Naar aanleiding van dat rapport 
verklaarde de Peruaanse “ministra” van onderwĳ s dat zĳ  nog verre 
van tevreden was en dat zĳ  er alles aan wil doen om de Peruaanse 

jeugd op korte termĳ n op een niveau te brengen van de 50% best 
presterende landen. Deze ambitie ervaart HoPe ook in haar contac-
ten met de onderwĳ sautoriteiten. HoPe ondervindt veel dank van 
de overheid voor haar vernieuwende inbreng en inspanningen. De 
overheid gaat ook steeds meer de projecten faciliteren. De steun van 
HoPe blĳ ft nog wel even nodig, maar leidt wel tot structurele verbe-
teringen. 

Het onderwĳ sprogramma van HoPe omvatte in 2019 zes projecten. 
Met betrekking tot drie van deze projecten zĳ n belangrĳ ke ontwikke-
lingen te melden. 
Het Schoolinternaat in Patacancha heeft erkenning gekregen van de 
minister van onderwĳ s in Lima.
HoPe is dringend verzocht om schoolwerkplannen te maken in en-
kele Educatieve netwerken in de omgeving van Cusco en het project 
Spaans als tweede taal is succesvol verder ontwikkeld. Het zal in 2020 
worden gepubliceerd.
Verder hebben negen studenten in het beroepsonderwĳ s geprofi -
teerd van de studie-ondersteuning van HoPe en is het belangrĳ ke 
project “de biblioteca” met veel energie gecontinueerd.
In het navolgende doen wĳ  daarover uitvoeriger verslag. 

Bĳ drage van sponsors HoPe NL aan pick-up truck: € 22.000
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2.1.1.  Handleiding onderwĳ sprogramma Ternura voor kinderen 
van drie tot en met vĳ f jaar

Zoals in eerdere jaarverslagen al gemeld, heeft HoPe in de jaren 
2009 tot en met 2016, samen met het Peruaans Ministerie van On-
derwĳ s en Plan International, gewerkt aan een regionaal programma 
voor het kleuteronderwĳ s. Het programma sluit aan bĳ  de taal en de 
cultuur van de kinderen in de inheemse berggemeenschappen. Het 
programma is ingevoerd in alle (meer dan 3.000) kleuterscholen en 
dagverblĳ ven van het departement Cusco. Dankzĳ  het programma 
krĳ gen jaarlĳ ks meer dan 60.000 kleuters goed onderwĳ s. 
In 2018 heeft HoPe, opnieuw samen met het Ministerie van Onder-
wĳ s, een uitgebreide handleiding voor leerkrachten opgesteld. Deze 
handleiding is bĳ  de aanvang van het schooljaar 2019 aan alle kleu-
terscholen uitgedeeld. De kosten zĳ n verdeeld tussen het ministerie 
en HoPe. Het ministerie heeft de scholing van de leerkrachten in ver-
band met het gebruik van de handleiding verzorgd. 

2.1.2. Schoolinternaat Patacancha

Sinds enige jaren probeert het Peruaanse Ministerie van Onderwĳ s 
de toegang tot het openbaar onderwĳ s te vergroten. Peru is een 
groot land, ruim 30 keer zo groot als Nederland. Sommige streken 
zĳ n dunbevolkt en de natuurlĳ ke omstandigheden maken reizen 
soms erg lastig. Om er toch voor te zorgen dat zo veel mogelĳ k kin-
deren naar school kunnen zĳ n over heel Peru schoolinternaten opge-
richt. Nagenoeg alle internaten zĳ n opgezet door privé-instellingen 
zoals NGO’s of parochies. De overheid heeft veel onderzoek gedaan 
naar de bestaande vormen van schoolinternaten en naar de omstan-
digheden en resultaten van de projecten.
HoPe heeft in 2005 een schoolinternaat opgezet voor de leerlingen 
van de middelbare school in Patacancha. Dit op verzoek van de be-
woners van negen inheemse berggemeenschappen. Veel kinderen 
uit die gemeenschappen konden niet naar die school omdat ze vĳ f 
uur moesten lopen om de school te bereiken. 

Bĳ drage van HoPe NL: € 18.407 

Bĳ drage van HoPe NL: € 15.330 
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In 2015 heeft een medewerker van het ministerie een week lang op 
de school en in het internaat “meegelopen” om te verkennen hoe de 
combinatie school / internaat werkt. Daarbĳ  heeft hĳ  uitgebreid met 
de ouders, de leerlingen en de leerkrachten gesproken. 

In 2017 is een wet aangenomen volgens welke de overheid school-
internaten, die zĳ n opgezet en worden beheerd door privé-instel-
lingen, fi nancieel kan ondersteunen. HoPe heeft het internaat in 
Patacancha hiervoor aangemeld. Het is in 2019 door de zeer strenge 
selectieprocedure gekomen. Gedurende de maanden juli tot en met 
december 2019 heeft de overheid alle kosten voor het internaat op 
zich genomen. Het betreft hier een rechtstreekse bĳ drage aan HoPe 
Perú van ruim € 88.000. Daarbĳ  is het aantal leerlingen uitgebreid en 
heeft het ministerie de verdere inrichting van het internaat gefi nan-
cierd. Parallel heeft het ministerie een naschools-programma voor 
de leerlingen gefi nancierd. Het hele programma is uitgevoerd door 
HoPe met 100 procent fi nanciering door de overheid. Ook in 2020 
zal het ministerie het onderwĳ sprogramma van HoPe in totaal vier 
schoolinternaten voor 90% fi nancieren. 

2.1.3. Educatieve netwerken en schoolwerkplannen
 

Het onderwĳ s in Peru is onderverdeeld in kleuteronderwĳ s (3 – 5 
jaar), lager onderwĳ s (6 – 12 jaar) en middelbaar onderwĳ s (13 – 17 
jaar). Normaliter is er geen aansluiting tussen scholen van verschil-
lende onderwĳ sniveaus. Ook binnen één en dezelfde plaats hebben 
scholen meestal geen enkele vorm van samenwerking of aansluiting. 
HoPe werkt al meer dan 25 jaar in het basisonderwĳ s in Peru. Daarbĳ  
hebben de medewerkers het gebrek aan samenwerking en/of aan-
sluiting altĳ d als een grote handicap ervaren. 

Het Ministerie van Onderwĳ s streeft sinds 2017 naar samenwerking 
van scholen in rurale streken in de vorm van Educatieve Netwerken. 
Eén van de redenen is dat in de afgelegen bergdorpen of de soms 
enorm afgelegen inheemse gemeenschappen in de Amazonejungle, 
vaak maar één of twee leerkrachten werkzaam zĳ n die geheel op 
zichzelf zĳ n aangewezen. 

Bĳ drage van HoPe NL: € 30.232 
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HoPe werkt sinds 2007 in Tiracancha binnen het kleuter-, lager- en 
middelbaar onderwĳ s. Samen met de scholen is in 2016 het Educa-
tief Netwerk Tiracancha opgericht. Doel was om de aansluiting tus-
sen de scholen te bevorderen. Concreet ging het in eerste instantie 
om aansluiting van de leerniveaus binnen het programma “Spaans 
als tweede taal”. Al gauw daarna is met de scholen een integraal 
schoolwerkplan voor het hele netwerk opgesteld. 

Naar aanleiding van het programma in Tiracancha en de nieuwe 
richtlĳ nen van het Ministerie van Onderwĳ s is HoPe in 2018 door 
twee provinciale onderwĳ skantoren van het ministerie (UGEL) ver-
zocht hen te ondersteunen in het opzetten van Educatieve Netwer-
ken binnen de provincies Paucartambo en Acomayo. In beide provin-
cies had HoPe al eerder met beide UGELs gewerkt bĳ  het opstellen 
van schoolwerkplannen voor afzonderlĳ ke scholen. 
In de provincie Paucartambo heeft HoPe met één Educatief Netwerk 
gewerkt en in de provincie Acomayo met drie. HoPe heeft de on-
derwĳ sdeskundigen van beide UGELs geschoold in de juridische en 
organisatorische aspecten van de Educatieve Netwerken en hen on-
dersteund in de uitvoering van:
a  stap 1: Het opstellen van bĳ  de wet verplichte onderwĳ sdocu-

menten (schoolwerkplannen, interne reglementen, jaarplannen 
en het institutioneel curriculum) en 

a  stap 2: Het in de praktĳ k brengen van de documenten in de scho-
len van de betreffende netwerken. 

In beide UGELs is de ervaring gesystematiseerd en wordt deze uit-
gegeven in een handboek. Hiermee kunnen de specialisten van de 
UGELs, samen met de schooldirecteuren en docenten, in de toe-
komst de onderwĳ sdocumenten voor andere Educatieve Netwerken 
in de provincie opstellen. 
Schoolbegeleiders, directeuren en leerkrachten van het ministerie 
van Onderwĳ s hebben in 2019 samen ruim 500 uur gestoken in het 
programma. Het ministerie heeft ook de druk- en distributiekosten 
van de handleidingen volledig voor haar rekening genomen. 

2.1.4. Spaans als tweede taal

De eerste ofwel moedertaal van de bewoners van de inheemse ge-
meenschappen waar HoPe werkt is het Quechua. Thuis wordt vooral 
Quechua gesproken en ook een groot gedeelte van het onderwĳ s is 
in de inheemse taal. Voor veel jongeren is de overstap van het mid-
delbaar onderwĳ s in hun bergdorp naar een vervolgopleiding in de 
stad een te grote stap. In Peru is het Spaans de eerste taal en het 
hoger onderwĳ s wordt uitsluitend in die taal gegeven. Ook de com-
municatie met overheidsinstellingen en niet Quechua sprekenden is 
dikwĳ ls een probleem. Quechua sprekenden raken in een isolement 
en hebben niet dezelfde sociaal-economische mogelĳ kheden en 
ontwikkelingskansen als hun Spaanssprekende streekgenoten. 
HoPe werkt sinds 2014 aan een programma Spaans als tweede taal 
voor Quechua sprekenden. 
Het streven is leerlingen op school zowel het Quechua als ook het 
Spaans goed te leren beheersen. Daarbĳ  gaat het niet alleen om 
spreekvaardigheid, maar ook om schrĳ ven en begrĳ pend lezen. 
In 2020 publiceert HoPe een beproefd programma “Spaans als twee-
de taal” voor het kleuter-, lager- en middelbaar onderwĳ s. 

Bĳ drage van HoPe NL: € 16.826  
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2.1.5. Studieondersteuning 

 

HoPe ondersteunt oud-leerlingen van ‘onze’ (door HoPe opgezette) 
middelbare scholen in Patacancha en Tiracancha bĳ  het volgen van 
een beroepsopleiding. Afhankelĳ k van de fi nanciële mogelĳ kheden 
ondersteunt HoPe de studenten met een deel van de studiekosten.

In de afgelopen jaren zĳ n, dankzĳ  de ondersteuning van HoPe, tien-
tallen jongeren binnen uiteenlopende beroepsgroepen afgestu-
deerd. In 2019 heeft HoPe negen jongeren geholpen bĳ  hun studies. 
Binnen veel studies is Engels een verplicht vak. De jongeren die via 
HoPe studieondersteuning krĳ gen, worden ook fi nancieel onder-
steund bĳ  hun cursus Engels. 2.1.6. Naschoolse Opvang

 

In het gemeenschapshuis van de achterstandswĳ k Villa Maria ver-
zorgt HoPe sinds 2005 een naschoolse opvang, intern “De biblio-
theek” genoemd. Van maandag tot en met vrĳ dag komen tussen de 
60 en 70 kinderen, in de leeftĳ d van 4 tot 20 jaar, naar de bibliotheek 
om hun huiswerk te maken. De bibliotheek is gevestigd in één van de 
meest arme en problematische zones van de stad. De meeste kinde-
ren komen uit gezinnen waar armoede heerst, huiselĳ k geweld aan 
de orde van de dag is en de meeste families in eenvoudige en zeer 
krappe behuizing wonen. Thuis is er daarom vaak geen ruimte en 
rust om huiswerk de te maken. Mede daardoor hebben de meeste 
kinderen een leerachterstand of leerproblemen waardoor zĳ  hulp 
nodig hebben bĳ  het maken van hun schoolopgaven. 
De bibliotheek biedt veel naslagwerken en leesboeken. Ook staan er 
computers met internetverbinding. Niet in de laatste plaats wordt er 
hulp geboden door vier professionele leerkrachten. 
In de aparte leeszaal worden de kinderen tot lezen gestimuleerd en 
worden kinderen ondersteund in het begrĳ pend lezen. 

Bĳ drage van HoPe NL: € 8.790    

Bĳ drage van HoPe NL: € 5.037   
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2.2. Gezondheidszorg, Revalidatie Brandwondencentrum
 
 
 
HoPe verzorgt al meer dan 25 jaar de revalidatie van patiënten met 
ernstige brandwonden in het Regionaal Ziekenhuis in Cusco. Sommi-
ge patiënten komen uit de stad zelf, maar veel patiënten komen van 
heinde er ver uit het Andesgebergte of zelfs uit het Amazonegebied. 
Net als in voorgaande jaren heeft HoPe ook in 2019 de nazorg van 
een groot aantal patiënten met brandwonden georganiseerd en ge-
fi nancierd. Ondertussen zĳ n ook de onderhandelingen over de vol-
ledige overdracht van de nazorg aan het ziekenhuis voortgezet. Het 
werk van HoPe komt steeds indringender op het netvlies van de di-
rectie, getuige het feit dat het ziekenhuis in juni een ceremonie heeft 
georganiseerd waarbĳ  HoPe gehuldigd werd voor de jarenlange ver-
zorging en uitvoering van het nazorgprogramma. 
Zoals bekend tracht HoPe al gedurende vele jaren het programma 
over te dragen aan het ziekenhuis. Bureaucratie en veelvuldige wis-
selingen in de directie hebben dat tot op heden tegengehouden. 
Voor 2020 staat de overdracht opnieuw op de agenda’s van HoPe en 
van de directie van het ziekenhuis. 

2.3. Welzĳ n 
2.3.1. Damesgroep Racchi

 

HoPe ondersteunt sinds 1998 de damesgroep in de inheems boe-
rengemeenschap Racchi. Het initiatief kwam van de vrouwen zelf. Zĳ  
wilden verschillende handvaardigheden leren waarmee zĳ  produc-
ten konden maken die zĳ  aan toeristen konden verkopen. Hiermee 
wilden zĳ  het schamele familiebudget enigszins aanvullen. Daarnaast 
was er behoefte aan korte cursussen waarvan de vrouwen steun zou-
den ondervinden in hun dagelĳ kse leven. 

De leden van de groep maakten jaarlĳ ks een werkplan dat zĳ  met 
een begroting aan HoPe presenteerden. HoPe ondersteunde de ac-
tiviteiten met ongeveer 50% van het benodigde budget. 
In de loop der jaren hebben de vrouwen veel verschillende patronen 
leren breien. Patronen die zĳ  verwerkten in truien. Truien voor de ver-
koop maar ook voor eigen gebruik binnen de familie. 
De vrouwen hebben geleerd om met behulp van professionele en 
semiprofessionele naaimachines, allerlei naaiwerk te produceren. 
Ook deze producten waren gedeeltelĳ k voor eigen gebruik en 

Bĳ drage van HoPe NL: € 9.015   

Bĳ drage van HoPe NL: € 963    



Jaarverslag HoPe 2019

15

gedeeltelĳ k voor de verkoop. Dankzĳ  allerlei nieuw aangeleerde 
handvaardigheden maakten de leden mooie spullen voor de ver-
koop aan toeristen. 
In de cursussen leerden de vrouwen over voeding en opvoeding, al-
coholisme en huiselĳ k geweld, familieplanning en andere zaken die 
voor hen in het dagelĳ ks leven van groot belang waren. 
Het gevoel van eigenwaarde van de vrouwen is enorm versterkt en 
hun zelfredzaamheid is toegenomen. De groep gaat verder maar de 
ondersteuning van HoPe is niet meer nodig. Samen hebben HoPe en 
de vrouwen van de groep dan ook besloten om de ondersteuning 
vanuit HoPe per 2020 stop te zetten. HoPe zal wel contact met hen 
houden.

2.3.2. Rode truien

In de wintermaanden (juni – juli – augustus) kan het fl ink koud zĳ n in 
de bergdorpen waar HoPe werkt. De temperatuur kan tot ver onder 
het vriespunt dalen. Enige verwarming kennen de huizen (vaak niet 
meer dan een eenvoudige hut) in de bergen niet. 

Om de kinderen enige warmte te bieden deelt HoPe al jaren war-
me wollen truien uit. De truien zĳ n altĳ d rood van kleur zodat deze 
mooi passen in hun eigen traditionele kleding. De truien worden in 
opdracht van HoPe met de hand gemaakt door de vrouwen van de 
damesgroep uit Racchi. Ook in 2019 heeft HoPe weer meer dan 100 
kinderen blĳ  kunnen maken met een warme rode trui. 

2.3.3. Familieondersteuning

 
 
HoPe heeft jaarlĳ ks een klein budget om families in acute nood te 
ondersteunen. In 2019 heeft HoPe onder andere de revalidatie van 
de 4-jarige Leydi kunnen ondersteunen. Leydi lĳ dt aan een vorm van 
dysplasie (een soort vergroeiing) en was enorm geholpen met de 
therapie die zĳ  gedurende vier maanden heeft ontvangen. Bĳ drage van HoPe NL: € 488   

Bĳ drage van HoPe NL: € 2.305  
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3. Organisatie HoPe 

De organisatie HoPe bestaat sinds jaar en dag uit twee stichtingen: 
een Nederlandse stichting, de Stichting HoPe Nederland (Holanda- 
Perú of ook wel HoPe NL in spraakgebruik) en de Peruaanse stich-
ting, de Fundación Holanda – Perú (HoPe Peru). HoPe Nederland on-
dersteunt stichting HoPe Perú zowel fi nancieel als inhoudelĳ k. HoPe 
Nederland verzorgt fondswerving en samen met HoPe Perú worden 
beleidsplannen opgesteld en programma’s geëvalueerd.  Het werk 
waar het om gaat gebeurt in de projecten in Peru, uitgevoerd door 
een klein team van professionals, samen met de bevolking en de 
overheden. 

3.1. Stichting HoPe NL
De stichting HoPe Nederland heeft zich ook in 2019 weer ingezet 
om voldoende fi nanciële middelen te vergaren om de projecten 
van HoPe Perú voor een aanzienlĳ k deel te kunnen bekostigen – zie 
hiervoor het hoofdstuk fi nanciën. Het bestuur heeft daarbĳ  dankbaar 
gebruik kunnen maken van de inspanningen van een aantal vrĳ wil-
ligers, groepen en organisaties die zich bĳ  HoPe betrokken voelen.

3.1.1. Bestuur
Het bestuur bestond aan het eind van het verslagjaar uit:

Maarten Elling, voorzitter
Sjanna Bosma, secretaris, 
Frans Visser, penningmeester vanaf oktober 2019,
Odette van Galen, bestuurslid,
Marga Bokdam, communicatie, 
Mieke Weiffenbach, contacten met het team Peru.

In april 2019 zĳ n twee bestuursleden, penningmeester Kees van Gin-
kel en algemeen lid Carmen Banda, uitgetreden. Tot het aantreden 
van de nieuwe penningmeester heeft de secretaris het penning-

meesterschap waargenomen. In hetzelfde jaar hebben vier nieuwe 
mensen het bestuur versterkt zodat we uiteindelĳ k met een team van 
zes personen de klus konden klaren. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar zeven maal vergaderd. Naast 
allerlei regulier werk, heeft het bestuur begin 2019 het beleidsplan 
2018 – 2022 vastgesteld en gepubliceerd.

3.1.2. Vrĳ willigers en acties
HoPe heeft een deels vaste groep van vrĳ willigers. Sommige vrĳ wil-
ligers organiseren van tĳ d tot tĳ d acties, anderen geven voorlichting 
over de projecten van HoPe en weer anderen werven fondsen. 
Als een bĳ zondere groep van vrĳ willigers geldt de groep van zeilers 
op het jacht de Veli Volantis, onder de bezielende leiding van schip-
per en ambassadeur van HoPe, Hans van Vliet. Ook in 2019 hebben 
de betrokkenen weer een substantieel bedrag bĳ eengevaren, waar-
mee de huiswerkondersteuning in “de biblioteca” in de stad Cusco in 
stand kon worden gehouden.
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In het begin van het jaar heeft het bestuur een actie georganiseerd 
om geld in te zamelen waarmee het team in Peru een nieuwe auto 
heeft kunnen kopen. Een van de auto’s waarover het team in Peru be-
schikte was in het najaar van 2018 gestolen. De actie was succesvol 
en met een premie van Wilde Ganzen en medewerking van de lokale 
Toyota-importeur is het team aan een nieuwe auto geholpen. 
 
3.1.3. Communicatie
Een aantal vrĳ willigers heeft zich verenigd in de werkgroep commu-
nicatie. Deze groep heeft zich beziggehouden met het actualiseren 
van de website, het verzorgen van de berichtgeving via sociale media 
en met het maken en laten verschĳ nen van een vrĳ willigersbulletin.
Een belangrĳ k moment was dat de nieuwe fi lm over het werk van 
HoPe in Cusco en wĳ de omgeving op de website kon worden ge-
plaatst. 

De frequentie van het uitbrengen van de nieuwsbrief is opgeschroefd 
naar zes maal per jaar. Via deze nieuwsbrief worden alle donateurs, 
voor zover deze bekend zĳ n en toestemming hebben gegeven hun 

e-mailadres voor dit doel te gebruiken, op de hoogte gehouden van 
de gang van zaken in de projecten en de ontwikkelingen die daarop 
van invloed zĳ n.

3.1.4. Fundación Holanda-Perú, HoPe Perú
In het verslagjaar 2019 bestond het HoPe-team uit de hieronder ge-
noemde personen. 
Walter Meekes is medeoprichter van Stichting HoPe Perú en is di-
recteur geweest van HoPe tot 2010. In 2017 heeft Walter de direc-
teursrol opnieuw op zich genomen. Naast de directietaak verzorgt 
hĳ  fondsenwerving en onderhoudt hĳ  de contacten met sponsors en 
donateurs van HoPe.

Tineke Griffi oen is ook medeoprichtster van Stichting HoPe Perú. 
Tineke heeft het team van HoPe Perú in 2019 ondersteund. Zĳ  ver-
zorgde onder andere de contacten met de vrĳ willigers van Stichting 
HoPe en de coördinatie van de programma’s welzĳ n en gezondheid. 

Walter en Tineke hebben een deeltĳ dbaan en ontvangen samen één 
basissalaris van HoPe Perú. 

De directie van het ziekenhuis huldigt Fundatión HoPe
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Team Fundación HoPe eind 2019

Dagelĳ ks bestuur
Walter Meekes  Directeur 
 Public Relations
Tineke Griffi oen Informatievoorziening 
 achterban / coördinator 
 programma’s welzĳ n 
 en gezondheid
Julio Sotelo Zevallos Kasbeheer

Team Onderwĳ s
Andrea Cueva van der Beek Algemeen coördinator 
 onderwĳ s
Geronimo Soran Hallasi Onderwĳ sspecialist
Yesica Huamanvilca Pacha Onderwĳ sspecialist
Rosa Escobar Muñoz Onderwĳ sspecialist
José Melendeze Quintana Onderwĳ sspecialist
Elmer Sanchez Onderwĳ sspecialist

Julio Sotelo verzorgt het kasbeheer van HoPe in Cusco. Julio is in 
1991 bĳ  HoPe begonnen als vrĳ williger binnen de programma´s voor 
opbouwwerk in de achterstandswĳ ken van Cusco. Julio is in de jaren 
meegegroeid met de projecten en heeft zichzelf ontwikkeld tot een 
betrouwbaar en professioneel medewerker van de stichting. 

Maria Ysabel Moron Oviedo is boekhoudster, zĳ  verzorgt de interne 
boekhouding van Stichting HoPe Perú. 

Andrea Cueva, geboren in Peru en opgegroeid in Nederland, is on-
derwĳ sspecialist en coördineert de onderwĳ sprogramma’s van HoPe 
in Peru.  

Geronimo Soran Hallasi is onderwĳ sspecialist, spreekt vloeiend Que-
chua en heeft een goede verstandhouding met de ambtenaren van 
het Ministerie van Onderwĳ s en met de docenten op de scholen 
waarmee hĳ  werkt.

Jesica Huamanvilca Pacha is onderwĳ sspecialist en heeft voorheen 
bĳ  het Ministerie van Onderwĳ s gewerkt. Jessica heeft in 2019 ge-
werkt in het programma Spaans als tweede taal. 

Rosa Escobar Muñoz is onderwĳ sspecialist en psychologe. Rosa 
heeft gewerkt in het programma  Educatieve netwerken  en school-
werkplannen. 

José Melendeze Quintana is onderwĳ sspecialist en heeft jaren bin-
nen onderwĳ sprogramma’s met het Ministerie van Onderwĳ s ge-
werkt. 

Elmer Sanchez is onderwĳ sspecialist en heeft gedurende verschillen-
de jaren samen met José met en voor de Peruaanse overheid ge-
werkt. 
José en Elmer hebben in 2019 samen gewerkt binnen het program-
ma “Schoolinternaat Patacancha”.  
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4. Financiële verantwoording HoPe NL 
4.1. Fondsenwerving 
Stichting HoPe Nederland heeft, zoals ook in voorgaande jaren, op 
verschillende manieren fondsen geworven:
a   Vrĳ willigers, nauw betrokken bĳ  Stichting HoPe, voerden acties 

uit, gaven presentaties om de naamsbekendheid van Stichting 
HoPe te vergroten en fi nanciële steun te verkrĳ gen van geïnteres-
seerden.

a   Door middel van de website, Facebook en andere sociale media 
werd de naamsbekendheid van Stichting HoPe (Nederland en/of 
Peru) verder uitgedragen. 

a   Door gerichte aanvragen bĳ  fondsen zĳ n ook fi nanciële bĳ dragen 
verkregen.

De inkomsten van Stichting HoPe Nederland kennen daardoor de 
volgende bronnen:
a   Donaties van scholen, kerkgenootschappen, stichtingen en be-

drĳ ven.
a   Donaties en giften van particulieren (eenmalig, periodiek, lĳ fren-

teschenkingen ed.).
a   Opbrengsten uit acties die ten behoeve van HoPe worden gehou-

den (veelal geëntameerd door nauw betrokken vrĳ willigers) of 
activiteiten die ten behoeve van HoPe worden georganiseerd.

a   Bĳ dragen van fondsen voor specifi eke projecten of doeleinden.

4.2. Denken over de langere termĳ n
Het afgelopen jaar heeft het bestuur extra aandacht gegeven aan het 
thema fondsenwerving. Hieraan liggen twee motieven ten grond-
slag.
In de eerste plaats merkt het bestuur dat het extra inspanningen vergt 
om het benodigde geld bĳ een te krĳ gen. Dat is een algemene trend 
in de maatschappĳ . In de tweede plaats zou het meer zekerheid voor 

de continuïteit van de projecten bieden, wanneer er meer zekerheid 
over de inkomsten zou kunnen worden bewerkstelligd.
  
Met het oog daarop is het volgende vermeldenswaard.
In januari 2019 heeft een delegatie van het bestuur deelgenomen 
aan een inspirerende bĳ eenkomst georganiseerd door het RABO 
Charity Fund.

In januari en september heeft het bestuur met een aantal vrĳ willigers 
brainstormsessies gehouden over onder andere de vraag welke we-
gen het beste bewandeld kunnen worden, om een zekere stroom 
van inkomsten te genereren. De continuïteit van meerjarige projec-
ten vereist meer zekerheid met betrekking tot de fi nanciering van 
die projecten. Verschillende ideeën uit die discussie zĳ n door het 
bestuur uitgewerkt. Zo is er bĳ voorbeeld een lĳ st met fondsen op-
gesteld die, omdat ze de doelstellingen van HoPe als subsidievoor-
waarde onderschrĳ ven, mogelĳ k geïnteresseerd kunnen worden om 
specifi eke projecten van HoPe te ondersteunen. Verschillende fond-
sen zĳ n benaderd of worden de komende tĳ d benaderd. 

4.3. Jaarrekening 2019 
De jaarverantwoording 2019 is opgesteld conform ‘Richtlĳ n voor de 
Jaarverslaggeving C2 kleine fondsenwervende organisaties’ (RvJ 
C2) en de aanbevelingen van de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen (VFI). In eerdere jaren werd de richtlĳ n ‘RvJ 650 Fondsen-
wervende instellingen’ gevolgd, maar aangezien het totaal aan baten 
van de organisatie lager is dan € 500.000 kan deze RvJ C2 het best 
worden gehanteerd.

In dit gedeelte zĳ n de balans per 31 december 2019, de staat van 
baten en lasten over 2019 en de toelichtingen hierbĳ  opgenomen.
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 BALANS per 31 december 2019
(na bestemming van saldo van baten en lasten)

(bedragen in €)  31 december 2019  31 december 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen   86.898  73.777

 Totaal Activa  86.898  73.777

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve   40.000  35.000

overige reserve   46.838  38.777

Voorzieningen

Kortlopende schulden   60  -00

 Totaal Passiva  86.898  73.777



Jaarverslag HoPe 2019

23

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2019

(bedragen in €)  werkelĳ k 2019  begroting 2019  werkelĳ k 2018

BATEN

Baten van particulieren  91.432   68.665

Baten van bedrĳ ven  2.602   6.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven  53.392   53.326

Som van de geworven baten  147.426  125.000  127.991

Som van de baten  147.426  125.000  127.991

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Rechtstreeks naar HoPe Peru  129.393  152.777  152.693

 129.393  152.777  152.693

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie  4.981  6.000  4.991

Som van de lasten  134.374  158.777  157.684

Saldo voor fi nanciële baten en lasten  13.052  -33.777  -29.693

Saldo fi nanciële baten en lasten  9   20

Saldo van baten en lasten  13.061  -33.777  -29.673

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan

overige reserve  13.061  -33.777  -29.673

 13.061  -33.777  -29.673
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Verloop van de reserves  Continuïteitsreserve Vrĳ e bestemmingsreserve voor projecten Totaal 

Stand per 1 januari 2018  50.000  53.451  103.451

mutaties 2018  -15.000  -14.674  -29.674

Stand per 1 januari 2019  35.000  38.777  73.777

mutaties 2019  5.000  8.061  13.061

Stand per 31 december 2019  40.000  46.838  86.838

Het positief resultaat van € 13.061 wordt toegevoegd aan de overige 
reserve voor projecten. 

4.4. Toelichting op de Jaarrekening 2019

4.4.1. Toelichting op de balans
Algemeen
Alle bedragen zĳ n vermeld in euro’s. De baten en lasten worden toe-
gerekend aan het jaar waarop zĳ  betrekking hebben.

Liquide middelen
Stichting HoPe Nederland heeft Rabobank Utrechtse Waarden als 
huisbankier en heeft daar als stichting een zakelĳ ke Rekening Cou-
rant en Spaarrekening. 
De Rekening Courant is de rekening waar de inkomende gelden op 
worden ontvangen en waar de betaling en overboekingen aan HoPe 
Peru vanaf worden gedaan. Op de Spaarrekening wordt het beno-
digde bedrag voor de continuïteitsreserve apart gehouden. Het ren-
tepercentage op deze rekening is inmiddels tot nihil gedaald.

Reserves
Een overschot of tekort over enig boekjaar wordt door een dotatie 
aan de reserve (bĳ  een positief resultaat) of een onttrekking uit de 

reserve (bĳ  een negatief resultaat) verrekend. De reserves staan ter 
beschikking van de uitvoering van de statutaire doelstelling van de 
stichting, dus ten behoeve van de uitvoering van Onderwĳ s- en Wel-
zĳ nsprogramma’s in Peru. 
De reserves bedragen ultimo 2019, na toevoeging van het positief 
resultaat over 2019 van € 13.061, € 86.898.

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om onvoorziene kosten, 
organisatorische of andere calamiteiten op te kunnen vangen. Hier-
bĳ  is uitgegaan van de salarislasten die Fundación HoPe Perú op de 
begroting heeft staan en is het uitgangspunt dat de organisatie haar 
wettelĳ ke verplichtingen kan nakomen.

De vrĳ e bestemmingsreserve voor projecten is beschikbaar voor de 
Onderwĳ s- en Welzĳ nsprogramma’s van Fundación HoPe Perú. In de 
begroting 2020 is een tekort voorzien, dat uit deze reserve kan wor-
den gedekt.

Kortlopende schulden
Het betreft een in 2019 vooruitbetaalde abonnementslast, die op 
2020 betrekking heeft en dientengevolge aan 2020 is toegerekend.

Het verloop van de reserves is als volgt:



Jaarverslag HoPe 2019

25

BATEN
Baten eigen fondswerving

Maandelĳ kse donaties  59.827

Lĳ frenteschenkingen  22.923

 82.750

Baten uit acties van derden  48.726

Overige baten

Actie Auto  15.950

Rente  9

 15.959

Totaal  147.435

Via medefi nanciering

Bĳ drage Wilde Ganzen
(buiten fi nanciële administratie HoPe NL)  16.666

LASTEN
Besteed aan doelstelling

Naar HoPe Peru  129.393

 129.393

Werving baten en overige lasten

Kosten eigen fondsenwerving

Reiskosten  144

Vrĳ willigerskosten  1.603

Bureaukosten  401

Reclamekosten  1.815

Nieuwsbrief en jaarverslag  424

 4.386

Beheer en administratie

Contributies en abonnementen  68

Automatiseringskosten  83

Bankkosten  444

 595

Totaal  134.374 

Resultaat  13.061

Via medefi nanciering

Bĳ drage Wilde Ganzen
(buiten fi nanciële administratie HoPe NL)  16.666

De baten en lasten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
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Project  Bedrag

Educatieve netwerken en schoolwerkplannen  30.232

Actie Pick-up Truck  22.000

Schoolinternaat Patacancha  18.407

Spaans als tweede taal  16.826

Onderwĳ sprogramma Ternura  15.330

Gezondheidszorg, revalidatie brandwondencentrum  9.015

Naschoolse opvang  8.790

Studieondersteuning  5.037

Familieondersteuning  2.305

Damesgroep Racchi  963

Rode truien  488

 129.393

4.4.2. Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Onder de baten zĳ n de bĳ dragen opgenomen die van particulieren 
worden ontvangen (eenmalige, incidentele, periodieke donaties en 
(periodieke) schenkingen met akte), alsmede bĳ drages van bedrĳ -
ven en niet winstgevende organisaties en fondsen.
De baten zĳ n in 2019 hoger dan begroot en ook hoger dan in 2018, 
hetgeen verheugend is. Dit komt vooral door een eenmalige schen-
king, bĳ  testament vastgelegd en de actie voor de auto, ter vervan-
ging van de in 2018 gestolen auto. De bĳ drages van organisaties en 
fondsen bleven stabiel.

Lasten
De lasten betreffen de bedragen die worden overgemaakt ten be-
hoeve van de projecten die Fundación Perú uitvoert, op basis van 
de door hen ingediende begroting en verzoeken. Deze worden ver-
antwoord onder ‘besteed aan doelstelling’. Verder wordt onder las-
ten verstaan de bedragen die nodig zĳ n om de organisatie Stichting 
HoPe Nederland te laten functioneren (kosten eigen fondswerving). 
Het betreft hier zaken zoals bankkosten, vergaderkosten, administra-
tiekosten, de kosten voor website en jaarverslag.

De lasten waren in 2019 lager dan begroot, door een lager beroep 
dat Fundación HoPe Perú op ons heeft gedaan en lagere kosten voor 
de fondsenwerving en het beheer en de administratie van Stichting 
HoPe Nederland zelf.

Overige informatie
De bestuursleden van Stichting HoPe Nederland krĳ gen geen ver-
goeding voor hun werkzaamheden.

Het accountantskantoor dat de administratie verwerkt en de samen-
stellingsverklaring afgeeft, doet dit ook "pro deo". De stichting is dit 
kantoor hier zeer erkentelĳ k voor.

4.5. Begroting 2020
In lĳ n met de ramingen van voorgaande jaren hebben we een begro-
ting voor 2020 opgesteld. Maar gezien de ambities van HoPe Peru 
met het project Seksuele Educatie en de uitbreiding van de activi-
teiten met het onderwĳ s, kan het zĳ n dat we deze begroting medio 
2020 bĳ stellen.

Specifi catie bedrag besteed aan doelstelling:
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Raming 2020   2020  2019  2019
  begroting  realisatie  Begroting

Baten uit eigen fondsenwerving   85.000  82.750  33.500

Baten uit acties van derden   45.000  48.726  91.500

Overige baten    15.959  -00

Renteresultaat     -00

 Totaal baten  130.000  147.435  125.000

Besteding aan doelstelling HoPe Peru   130.000  129.393  152.777

Kosten eigen fondsenwerving   4.000  4.386  3.500

Kosten beheer en administratie   1.000  595  2.500

 Totaal lasten  135.000  134.374  158.777

 Resultaat  -5.000  13.061  -33.777

Kostenratio's (in % van baten)

Kosten eigen fondsenwerving   3,1%  3,3%  2,8%

Kosten beheer en administratie   0,8%  0,5%  2,0%

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru)   100%  88%  122%

Eigen vermogen (reserves)   81.898  86.898  35.000

Op dit moment gaan we van de volgende gegevens uit
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5. Accountantsverklaring 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Hope Nederland
Bĳ sterveldenlaan 63
5045 ZX TILBURG

De jaarrekening 2019 van Stichting Hope Nederland is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 
staat van baten &lasten over 2019 met de daarbĳ  horende toelich-
ting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de ge-
hanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving opgenomen.

De opgenomen jaarrekening 2019 eindigt op een besteedbaar ei-
gen vermogen van € 86.838. Het balanstotaal eindigt op € 86.898 
en de staat van baten en lasten over 2019 Iaat een stĳ ging van het 
besteedbaar eigen vermogen zien van € 13.061.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Ne-
derlands recht, waaronder de voor accountants geldende Stan-
daard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. 
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wĳ  u on-
dersteunen bĳ  het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 
Wĳ  hebben daarbĳ  onze deskundigheid op het gebied van admi-
nistratieve verwerking en fi nanciële verslaggeving toegepast.

Bĳ  een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelĳ k voor dat 
de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. 

Wĳ  hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de ver-
onderstelling dat u aan deze verantwoordelĳ kheid heeft voldaan. 
Als slotstuk van onze werkzaamheden zĳ n wĳ  door het lezen van de 
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening 
overeenkwam met onze kennis van Stichting Hope Nederland.

Bĳ  het uitvoeren van deze opdracht hebben wĳ  ons gehouden aan 
de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Veror-
dening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 
U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook 
vanuit gaan dat wĳ  de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wĳ  ver-
trouwelĳ k omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwĳ dte van een samen-
stellingsopdracht en de VGBA verwĳ zen wĳ  u naar: 
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Amstelveen, 21 april 2020

Vanhier BV
E.M. van Weerdhuizen
Accountant-Administratieconsulent

Vanhier B.V. Van Heuven Goedhartlaan 937 1181 LD Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368

Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelĳ kheid 
is opgenomen. Desgewenst sturen wĳ  een exemplaar kosteloos  toe. Uitdrukkelĳ k worden andersluidende
voorwaarden afgewezen. Member of MSI Global Alllance, Drie of the world's Ieading International alliances of Inde-
pendent legal antd accounting fans.



Lĳ nen naar de toekomst

30

Colofon
Stichting HoPe Nederland
Ineke de Graaf
Rĳ zertlaan 376
5223 JV  's Hertogenbosch (NL)
Tel +31 (0)6 20857278
E-mail: contact@stichtinghope.org
Website: www.stichtinghope.org

Bankrekening NL69RABO0300276087
t.n.v. Stichting HoPe Nederland

Kamer van Koophandel: nummer 17151364

ANBI rangschikking: 
nummer 8148.45.873

Stichting HoPe Peru
Walter Meekes
Casilla 344 - Correo CentralCusco, Peru
Tel +51 (0)84 24 38 18
E-mail: peru@stichtinghope.org
Website: www.hopeperu.org

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Walter Meekes
Bestuur van HoPe NL

Vormgeving en opmaak: 
Hans Stuart
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