Stichting HoPe (Holanda-Perú)
1. Naam organisatie
Stichting HoPe

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 8148.45.873
KvK Nummer: 17151364

3. Internet adres
http://www.stichtinghope.org

4. Contact
Postadres
Bijsterveldenlaan 63
5045ZX Tilburg
Bezoekadres
Bijsterveldenlaan 63
5045ZX Tilburg
Email: contact@stichtinghope.org
Telefoonnummer: 0620857278

5. Doelstelling
De doelgroepen van HoPe, de inheemse bevolking uit de arme volkswijken van Cusco en de
omliggende rurale gebieden leven op het niveau van het bestaansminimum. De bevolking in
de rurale gebieden spreekt over het algemeen slecht Spaans; hun eerste taal is het Quechua.
Mede daardoor missen zij de aansluiting bij de ontwikkelingen in de Peruaanse maatschappij
en zijn er voor hen geen andere mogelijkheden dan in armoede te leven. HoPe wil samen
met deze bevolkingsgroepen hun situatie helpen verbeteren.
HoPe is actief in die situaties waarin op dit moment nog geen programma's van de overheid
zijn die de doelgroepen ondersteunen, of in situaties waarin die programma’s voor onze
doelgroepen nog onvoldoende effectief zijn. In toenemende mate is er sprake van
samenwerking met de overheden.
Door projecten op het gebied van educatie, welzijn en gezondheidszorg vergroten de
deelnemers hun zelfvertrouwen en leren zij vaardigheden om hun eigen leven en dat van
hun omgeving meer in eigen hand te nemen en perspectieven te verwezenlijken.

6. Beleidsplan
Beleidsplan 2018-2022, zie
https://www.stichtinghope.org/index.php/organisatie-hoofdartikel/beleidsplan-2018-2223

7. Bestuurders
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam
Maarten
Elling
Sjanna
Bosma
Sjanna
Bosma
Marga
Bokdam
Odette
van
Galen
Mieke
Weiffenbach

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
sponsorcontacten
sponsorcontacten
Contacten Cusco

Datum in dienst
01/10/2013
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2019
01/01/2019
01/03/2019

8. Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. In enkele gevallen
ontvangen zij een bescheiden onkostenvergoeding.

9. Activiteiten
HoPe organiseert op verzoek van, en samen met groepen uit de volkswijken of samen met
de inheemse boeren gemeenschappen, comunidades genoemd, projecten gericht op
empowerment.
Onderwijs
Scholing en begeleiding van kleuterbegeleiders, leerkrachten en ambtenaren
(schoolbegeleiders) van het ministerie van onderwijs.

Ontwikkelen van leerplannen die aansluiten bij de Indiaanse cultuur.
Ontwikkelen en verspreiden van leer- en werkmateriaal voor de speciale leerplannen.
Ondersteuning in infrastructuur en inrichting van schoolgebouwen.
Participatie in comités en werkgroepen om invoering van de speciale leerplannen te
bevorderen.
Gezondheidszorg
Het organiseren en uitvoeren van pijnverlichting en nazorg bij kinderen met brandwonden
op de afdeling brandwonden van het regionaal ziekenhuis te Cusco.
Welzijn
Versterking van sociaal maatschappelijke positie van kinderen- en jongerengroepen.
Versterking van sociaal maatschappelijke positie van vrouwen in vrouwengroep Racchi.
Algemeen
Beschrijving en monitoring van de projecten zodat deze, wanneer ze succesvol zijn gebleken,
op andere plaatsen betrekkelijk eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd.

10. Jaarrekening en jaarverslag
Zie https://www.stichtinghope.org/images/jaarverslag_hope_2018-14juli.pdf voor het
jaarverslag.

