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Inleiding
In Latijns-Amerika zijn de sociale verschillen erg groot en Colombia is geen
uitzondering. In Medellín wonen duizenden kinderen in slechte tot zeer slechte
omstandigheden en daarbij weinig uitzicht tot verbetering. Deze kinderen
moeten geholpen worden en de stichting Straatkinderen Medellín doet dat.
De filosofie is de kinderen te interesseren om mee te doen aan activiteiten die ze
leuk vinden. Onze overtuiging is dat juist deze kinderen heel veel kunnen leren
met iets wat ze graag doen. Denk aan het vergroten van het zelfvertrouwen,
meer vertrouwen in de mensen om hen heen, de manier van communiceren, het
oplossen van conflicten, accepteren van regels, etcetera. Tevens is het een
goede uitlaatklep van frustraties, want deze kinderen hebben erg veel
meegemaakt.
Alle kinderen binnen deze doelgroep in de verschillende tehuizen in Medellín die
zijn aangesloten bij de stichting en de marginale wijken Carambolas, Bello
Oriente en El Salado zijn welkom om mee te doen aan de vele activiteiten die de
stichting aanbiedt. Bij structurele deelname verwachten we van de kinderen dat
ze naar school gaan en goed gedrag vertonen. Hoe langer de kinderen bij de
activiteiten betrokken blijven, hoe meer zelfstandigheid wij verwachten. Op
deze manier wordt de stap naar de maatschappij voor deze kinderen steeds
kleiner.
In het beleidsplan 2015 wordt dieper ingegaan op de huidige situatie van het
werk van de stichting, welke concrete doelstellingen voor het huidige jaar (te
vinden en welke globale doelstellingen voor de twee daarop volgende jaren zijn
gesteld.
Veel plezier met het ontdekken van ons project,
Eddy Veldhuisen, voorzitter stichting, vrijwilliger vanuit Colombia
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Hoofdstuk 1
Stichting Club Deportivo Straatkinderen Medellin
1.1 Missie
Bevorderen sociale integratie van kinderen, achtergesteld door armoede,
verslaving, geweld en/of gedragsproblemen aan de hand van sportieve,
recreatieve en culturele activiteiten.
1.2 Visie
De stichting ‘Club Deportivo Straatkinderen Medellín’ consolideert zich als leider
in de stad ten aanzien van implementatie van strategieën op gebied van sport,
recreatie en cultuur waarbij de sociale integratie wordt begunstigd van kinderen
achtergesteld door armoede, verslaving, geweld en/of gedragsproblemen.
1.3 Algemene doelstelling
Begeleiden processen van sociale integratie van kinderen uit Medellin (Colombia)
die zijn achtergesteld door armoede, verslaving, geweld en/of
gedragsproblemen. Hiertoe gebruikt de stichting strategieën op gebied van sport,
recreatie en cultuur, die de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen met als
doel zichzelf uiteindelijk staande te kunnen houden in de maatschappij.
1.4 Doelstellingen
Tijdens de activiteiten is het belangrijk dat de kinderen plezier beleven. Dit
wordt mede bereikt door de kinderen op liefdevolle wijze te benaderen waarbij
de nadruk ligt op de positieve kanten van elk individu binnen een pedagogisch
verantwoorde omgeving.
Sport, recreatie en cultuur & GEZONDHEID
 Sport, recreatie en cultuur bevordert de gezondheid;
-

Bevordert weerstand tegen ziektes, ontwikkelt uithoudingsvermogen,
spieren en botstructuur.
Vermindert overgewicht.

 Sport, recreatie en cultuur bevordert het welzijn;
-

Bevordert zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander.
Vermindert gevoelens van onrust en verwaarlozing.
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Sport, recreatie en cultuur & OPVOEDING
 Recreatie, sport en cultuur bevordert het leren van waarden die van
belang zijn in het dagelijkse leven, als;
-

Respect, solidariteit, tolerantie, integratie en vreugde.

Sport, recreatie en cultuur & OPLEIDING
 Sport, recreatie en cultuur bevordert de schoolresultaten;
-

Bevordert concentratie, doorzettingsvermogen, plannen van huiswerk, de
productiviteit neemt toe en het heeft een positieve invloed op de ambities
van het kind.

 Sport, recreatie en cultuur bevordert kennis en waardering voor het
culturele goed.
 Sport, recreatie en cultuur bevordert het proces tot een zelfstandig
bestaan in de maatschappij.
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Hoofdstuk 2
Organisatie
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de
met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
2.1 Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit
drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Behalve een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen de leden van het bestuur
geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.
Tot bestuurders zijn benoemd:
Eddy Veldhuisen, voorzitter
Emma Rotman, secretaris
Pepijn Pinkse, penningmeester
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot
het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de drie bestuursleden.
2.2 Lokale organisatie
De stichting ‘Straatkinderen Medellín’ is opgericht in januari 2008 en in oktober
2009 is besloten een stichting op te richten in Colombia om tevens lokaal
inkomsten te genereren. De stichting heeft de naam ‘Fundación Caminos’ en
heeft vijf bestuursleden en apart (verplicht in Colombia) een accountant. De
bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning, de accountant
en de medewerkers die de activiteiten organiseren ontvangen een vergoeding.
Presidente (voorzitter)
Eddy Veldhuisen
Vice presidente (vice voorzitter) Wilmar Quintero Cordoba
Secretaria (secretaris)
Adriana Maria Trujillo Valencia
Tesorera (penningmeester)
Yineth Valencia Serna
Vocal (vocale)
Cesar Alberto Zapata Gil
Accountant
Orlando Gaviria Florez
De stichting in Nederland werkt nauw samen met de stichting ‘Fundación
Caminos’ in Medellin. Dezelfde voorzitter, een gelijkend logo en een
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gezamenlijke financiële huishouding zorgt voor korte lijnen tussen de twee
stichtingen met dezelfde doelstellingen.
2.3 Gedragscode
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat
betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en
het bestuurslidmaatschap vermeden worden.
2.4 Vrijwilligers
Sinds het begin van het ontstaan van de stichting is er interesse om te werken als
vrijwilliger bij de stichting. Vrijwilligers hebben vrijwel altijd een zeer positieve
bijdrage geleverd aan ons werk met de kinderen en gemotiveerde mensen om te
helpen zijn daarom altijd welkom. De stichting heeft een apart document die
wordt gestuurd naar geïnteresseerden met daarin informatie over de
mogelijkheden om als vrijwilliger te werken, onderdak en eventueel transport te
organiseren.
2.5 Samenwerking
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat de stichting zich adviseren
en ondersteunen door een aantal organisaties (bijvoorbeeld Impulsis),
vrijwilligers en (professionele) adviseurs o.a. op het gebied van:
- financieel beleid;
- communicatie (o.a. website);
- werving sponsors en donateurs;
- uitvoering van projecten
- uitbreiding van aanbod aan de kinderen.
2.6 Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig
december van het zelfde jaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de
boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar
aan het bestuur worden aangeboden.
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Hoofdstuk 3
Uitvoering
3.1 Inleiding
Robinson (14 jaar) verblijft in een tehuis omdat zijn moeder bang is dat hij wordt
gerekruteerd door de lokale jeugdbende. Zijn beste vriend Juan David (14 jaar)
heeft op straat geleefd en heeft geen familie om op terug te vallen. Jahaira (15
jaar) is op eigen houtje naar Medellín gekomen om aan drugs te komen en Leidy
(16 jaar) heeft al veel geëxperimenteerd met drugs.
Deze kinderen en nog vele anderen dromen van een mooie toekomst omdat ze,
dankzij de stichting, de mogelijkheid hebben gekregen om zich te ontwikkelen
middels activiteiten waar zoveel plezier aan wordt beleefd. Inmiddels zijn er al
meer dan 400 kinderen die deelnemen aan de verschillende projecten en een
veel groter aantal kinderen komt indirect met de stichting in aanraking.
De stichting organiseert en begeleidt een breed scala aan activiteiten. Op een
wekelijkse basis kunnen de kinderen participeren, afhankelijk van hun interesse.
Zo komt een groep kinderen wekelijks bijeen op een redactievergadering om
gezamenlijk te werken aan de straatkinderenkrant ‘Entendámonos’. Een
brievenbus in elk tehuis zorgt voor een nog bredere participatie. De krant is de
stem van de kinderen en heeft een oplage van 1000 exemplaren, die worden
uitgedeeld aan de kinderen. Het is een ideaal bindmiddel en creëert een gevoel
van saamhorigheid.
Ook wordt wekelijks het project ‘CoCo’ georganiseerd bij de verschillende
tehuizen. Recreatieve activiteiten waarbij de kinderen het belang leren van
‘Communicatie’ en ‘Coöperatie’. Dankzij dit project is het contact met de
kinderen intensiever: een voorwaarde om het vertrouwen bij deze kinderen te
creëren.
Door de projecten ‘Entendámonos’ en ‘CoCo’ komen ze ook in aanraking met de
andere projecten van de stichting en leren welke voorwaarden gelden om
structureel mee te kunnen doen aan de voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’,
het muziekproject ‘Sararé’, dans, theater of handwerken van het project
‘Artesano de mi cuerpo’.
De kinderen blijven veelal jarenlang betrokken bij de activiteiten en leren wat
nodig is om zichzelf staande te houden in de maatschappij. De stichting
begeleidt dit hele proces.
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3.2 Werkwijze

Alle kinderen uit de tehuizen en de drie marginale wijken zijn welkom om mee
te doen aan de vele activiteiten die de stichting aanbiedt. Tijdens de activiteiten
willen we positief gedrag bevorderen en negatief gedrag terugdringen. Dit
proberen we te realiseren door het positieve gedrag te belonen, waarbij de focus
ligt op normen en waarden, doorzettingsvermogen, kennis, onafhankelijkheid en
leiderschap. De omgang met de kinderen, de inhoud van de activiteiten is daarbij
van groot belang.
Bevordering naleven van normen en waarden
Op tijd komen, nakomen van afspraken, respect tonen naar begeleiding en
andere kinderen, etcetera. De kinderen leren het belang van de normen en
waarden die worden nageleefd door iedereen.
Bevordering doorzettingsvermogen
De kinderen doen mee aan de activiteiten omdat ze het leuk vinden; het
verandert in een hobby en soms zelfs in een passie. De uitdaging die de
activiteiten bieden zorgt ervoor dat het kind het doorzettingsvermogen
bevordert en het beste uit zichzelf haalt.
Bevordering kennis
Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen (en ouders in de wijken)
waarin actuele thema’s worden besproken om de betrokkenheid en kennis te
vergroten die belangrijk worden geacht voor de ontwikkeling van het kind.
De kinderen wordt de mogelijkheid geboden om boeken te lezen. Ze hebben de
mogelijkheid een boek van hun niveau en interesse te lenen. Er is ruimte om
erover te vertellen en zo de lectuur onder de kinderen te bevorderen.
Bevordering onafhankelijkheid
Bevorderen bewustwordingsproces op de te maken keuzes in het dagelijkse
leven. De kinderen worden aan het woord gelaten en worden bewuster over de
te maken keuzes, waarbij de link tussen de activiteiten en de maatschappij
wordt gemaakt.
De kinderen hebben de eigen verantwoordelijkheid om op tijd bij de activiteiten
te zijn, ook wanneer moet worden gereisd met de bus of de metro. De stichting
stimuleert het zelfstandig reizen. Reizen kost geld en de kinderen krijgen van de
stichting een bepaald bedrag waarvoor ze moeten tekenen. Ze zijn zelf
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verantwoordelijk voor een goede administratie en zodra het geld bijna op is
moeten ze deze administratie laten zien om opnieuw geld te krijgen. Contact
verloopt via telefoon, email en Facebook, waarbij we bevorderen dat het kind
zelf verantwoordelijkheid neemt.
Bevorderen zuinig zijn op bezittingen. Kinderen lenen of krijgen als beloning
materialen (een boek, voetbalschoenen, handwerken, etc.) en leren hoe om te
gaan met deze bezittingen.
Bevordering leiderschap
Kinderen worden verantwoordelijkheden toebedeeld waarbij ze de groep moeten
leiden. Een aantal kinderen, geselecteerd uit de verschillende projecten en
locaties, komt samen met als doel dat de kinderen medebepalen hoe de stichting
kan verbeteren.
Terugdringen schoolverzuim
De kinderen zijn verplicht lessen op school te volgen. Elk trimester laat het kind
de schoolresultaten zien en zodra de resultaten niet goed zijn zal extra aandacht
besteed worden aan het kind met als doel de negatieve spiraal te doorbreken.
Deze aanpak heeft als doel de zelfstandigheid te vergroten en hiermee de
voorwaarden te creëren om de sociale integratie van elk kind individueel te
bevorderen.
In de volgende pagina’s een beschrijving van de projecten voor het jaar 2015
aangevuld met foto´s.
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Sport
Project voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’
De stichting werkt samen met een aantal tehuizen in het centrum van de stad.
Daarnaast werkt de stichting zelfstandig in de marginale wijk Carambolas en
werkt samen met de lokale voetbalclub in de marginale wijken Bello Oriente en
El Salado. In totaal zijn meer dan 300 kinderen betrokken bij de activiteiten van
La Naranja Mecánica.
De stichting heeft dit jaar een coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is
voor de voetbalschool La Naranja Mecánica. Daarnaast worden de activiteiten
met de kinderen van de tehuizen geleidt door twee trainers en voor de drie
wijken elk één trainer. De trainers werken part-time, drie dagen per week.
Regelmatig is er overleg over organisatie en manier van werken met de kinderen.
Het programma is verdeeld in 3 stadia die voor elk kind
gelden. Een kind begint met trainingen en deelname aan
het interne toernooi, na een half jaar kan het deelnemen
aan een officieel toernooi in de wijk tot tot een speler
van één van de teams van de stichting in een toernooi op
gemeentelijk niveau.
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Recreatie
Project ‘CoCo’
Het project ‘CoCo’ is een regelmatig terugkerende recreatieve activiteit
georganiseerd in en bij de tehuizen.
Ongeveer 30 kinderen van het tehuis worden in groepjes van vijf kinderen
kinderen verdeeld. Het groepje voert gezamenlijk ludieke recreatieve
activiteiten uit waarbij ‘Co’mmunicatie en ‘Co’öperatie wordt gestimuleerd.
Plezier staat voorop, maar ook belangrijk is dat na de activiteit de kinderen het
belang van communiceren en samenwerken met elkaar leren inzien. Na de
activiteit is er tijd voor evaluatie en wordt informatie verstrekt over de
activiteiten van de stichting.
De stichting heeft dit jaar een coördinator aangesteld om de activiteiten te
begleiden en voor het ontwikkelen van nieuwe ludieke spellen voor diverse
leeftijden, ruimtes (binnen, buiten).
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Het project ‘CoCo’ wordt mogelijk gemaakt
door de reisorganisatie Koning Aap.

Cultuur
Project Straatkinderenkrant ‘Entendámonos’
De straatkinderenkrant ‘Entendámonos’ (‘Begrijp ons!’) wordt gemaakt door een
groep van kinderen uit de verschillende tehuizen, gemaakt voor dezelfde
doelgroep.
Elke week komen de jongeren bij elkaar onder leiding van Maria José Diaz om les
te krijgen in het schrijven van artikelen, het maken van foto’s, er worden
sprekers uitgenodigd en ze gaan op pad om op lokatie te interviewen en
bezoeken geregeld culturele evenementen. De ‘jounalisten’ kiezen hun eigen
onderwerpen en bepalen hoe de krant eruit komt te zien.
Het doel is in 2015 drie straatkinderenkranten te drukken met een oplage van
1000 stuks. De straatkinderenkrant bestaat onder andere uit artikelen van de
kinderen, agenda en ingestuurde stukken uit de bus. Het drukken gebeurt in het
tehuis Ciudad Don Bosco door de kinderen zelf, de krant is gratis en wordt door
dezelfde journalisten uitgedeeld in de tehuizen. Zij vertellen over hun eigen
werk en zorgen er zo voor dat de interesse gewekt wordt bij de kinderen.
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Cultuur
Project ‘Sararé’

Sinds 2008 komen de kinderen van de verschillende tehuizen twee keer per week
bij elkaar en krijgen muziekles van Dario Eraso. De kinderen worden verdeeld
over drie niveaugroepen en creëren hun eigen composities. Regelmatig geeft de
groep een presentatie met aan het eind van het jaar een concert en er is zelfs
een CD gepresenteerd met eigen werk, genaamd ‘Amor Bonito’.
In 2015 worden de voorwaarden gecreërd (in samenwerking met coördinator) om
de kinderen die het proces in het tehuis hebben doorlopen te blijven betrekken
bij het project. Er zullen regelmatig presentaties gehouden worden in tehuizen
en tijdens publieke evenementen, ook om meer erkenning te krijgen voor het
project.
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Cultuur
‘Artesano de mi cuerpo’
Artesano de mi cuerpo betekent ‘kunst is gezond voor het lichaam’ en is een
project waarbij de kinderen hun creativiteit kunnen uiten. De kinderen in de
tehuizen zijn erg creatief en vaak zie je kinderen armbandjes of andere sieraden
maken. De stichting heeft de leraar handwerken (artesanías) Walter Dario
Montoya bereid gevonden de kinderen les te geven aan de kinderen in het maken
van armbanden en oorbellen tot sandalen en lampen.
Er wordt gewerkt in zes tehuizen en in totaal doen elke week ongeveer 90
kinderen mee. De leraar Walter komt elke week langs in zes verschillende
tehuizen en werkt met in totaal ongeveer 90 kinderen. De kinderen krijgen les in
het maken van artesanías. Aan het eind van de les krijgen de kinderen
opdrachten om artesanías te maken in hun vrije tijd gedurende de week.
In elk tehuis zijn er kinderen die bovengemiddeld creatief zijn en graag nog meer
willen leren. Uit alle kinderen waarmee Walter werkt worden enkele kinderen
uitgenodigd om hun werken te verbeteren. De kinderen mogen het eerste
product houden, het tweede product is voor de stichting voor de verkoop.
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Cultuur
Project ‘jaarlijks uitje’
Aan het eind van elk jaar wordt er een uitje georganiseerd als beloning voor de
kinderen die het hele jaar hebben deelgenomen aan de activiteiten, het
schooljaar hebben gehaald en zich goed hebben ontwikkeld.
Afhankelijk van de inkomsten wordt bepaald welke mogelijkheden er zijn voor
het uitje. Na drie ‘vette’ jaren middels een vijf-daags uitje de stad uit zal de
stichting dit jaar zich meer bescheiden opstellen. De groep kinderen die de
beloning zullen verdienen is simpelweg te groot om wederom een mooie reis te
maken.
Een nieuwe strategie kan zijn per project, per voetbalteam een uitje
organiseren, afhankelijk van de mogelijkheden die ontstaan. Lukt dit niet, dan
zullen we een ‘dia del sol’, een dag met alle kinderen vol met activiteiten
organiseren.
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Conclusies
In het afgelopen jaar (2014) kwam duidelijk naar voren dat de coördinatie van de
projecten niet even erbij gedaan kan worden. Het kost veel tijd om ervoor te
zorgen dat de activiteiten goed verlopen.
In het huidige jaar is de coördinator Wilmar Quintero aangesteld en hij is
verantwoordelijk is voor het project La Naranja Mecánica. Wilmar kent het
project vanaf het begin en is uitermate geschikt om deze rol op zich te nemen.
Indeling trainingstijden, groepen, voetbalteams, organisatie intern toernooi,
inschrijving toernooien zijn enkele werkzaamheden voor de coördinator.
Daarnaast is het ook belangrijk om in goed overleg met alle betrokkenen het
niveau van de activiteiten te verhogen, de aandacht voor de kinderen individueel
te vergroten zodat het project niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit
groeit.
We hebben ook de ‘comunicadora’ Maria José Diaz aangesteld met als
verantwoordelijkheid de coördinatie van de recreatieve en culturele projecten.
Maria José zal daarnaast ook een belangrijke rol spelen in de communicatie
tussen de stichting, tehuizen en werknemers en de projecten onder de aandacht
brengen bij bedrijven en de lokale overheid.
Het bestuur zal zich inzetten om de stichting op een hoger plan te brengen in
alle opzichten. Het contact met de lokale overheid is belangrijk voor het
verkrijgen van een ‘comodato’, een eigen accommodatie. Dit zal voor de
uitvoering van de projecten een enorme stimulans betekenen en daarnaast
kunnen we ‘micro-bedrijven’ opzetten.
Er zal een plan worden geschreven om voor de uitstromende kinderen
begeleiding (studie en werk) en nazorg te organiseren.
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Hoofdstuk 4
Communicatie
4.1. Inleiding
Stichting Straatkinderen Medellín hecht er veel waarde aan om met lage kosten
donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier
informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk.
Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen
over de werkwijze en financiële positie, maar ook over nieuwe plannen,
behaalde successen of teleurstellingen.
4.2 Website
De Nederlandse website www.straatkinderenmedellin.com is een belangrijk
communicatiekanaal voor geïnteresseerden, (potentiële) donateurs en
vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over ons werk met de
kinderen.
4.3 Facebook
In 2013 heeft de stichting de fanpage
www.facebook.com/straatkinderenmedellin opgezet. Regelmatig worden
verhalen en foto’s geplaatst zodat de betrokkenen kunnen zien wat zich afspeelt
in de stichting. Het is in het Nederlands en Spaans in één pagina.
4.4 Nieuwsbrief
Elke drie maanden wordt een nieuwskrant digitaal verstuurd aan de ‘vrienden
van de stichting’. De ‘vrienden’ blijven zo op de hoogte van de ontwikkelingen
en blijven betrokken.
4.5 Bezoek stichting
Regelmatig komen toeristen (vooral uit Nederland via o.a. Sawadee en Koning
Aap) het straatkinderenproject ter plaatse bezoeken. Er wordt dan een
presentatie gehouden over ons werk in één van de tehuizen waar de doelgroep
intern zit.
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Hoofdstuk 5
Financiën
In november van het kalenderjaar wordt een budget opgesteld dat vervolgens
wordt besproken, indien nodig aangepast.
De stichting streeft naar continuïteit en zelfs uitbreiding van de financiën door
middel van het creëren van stabiele inkomsten en aanboren van nieuwe donaties.
Momenteel heeft de stichting een reserve en is het streven om minimaal 6
maanden de lopende kosten te kunnen dekken.
5.1. Inkomsten
De activiteiten van Stichting Straatkinderen Medellín worden gefinancierd door
het kapitaal, subsidies en donaties door particulieren en organisaties die
incidenteel of periodiek een bedrag overmaken of direct geven.
5.2. Kosten
De kosten van de projecten zijn grofweg onder te verdelen in salaris voor de
medewerkers, transport voor de kinderen, materialen (spel- en sportmaterialen
en instrumenten) en uniformen.
De stichting Straatkinderen Medellín besteedt haar financiële middelen nagenoeg
volledig aan haar projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te
verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer
van Koophandel, etc.
5.3. Financieel beleid
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is om te
voorzien in de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling van de stichting.
De stichting kan, ter financiering van haar doelstelling, commerciële activiteiten
ontplooien. Het saldo van baten en lasten die met deze activiteiten worden
gerealiseerd komt in het geheel ten goede van de stichting.
De financiële situatie van Stichting Straatkinderen Medellín is volledig openbaar.
De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 mei. Deze is te vinden op de website.
We gaan de website op korte termijn aanpassen en daarbij zal de jaarrekening
van 2014 ook worden geplaatst.
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Hoofdstuk 6
Toekomst
De stichting ‘Fundación Caminos’ is steeds meer een begrip in Medellín onder de
tehuizen, de kinderen en in de stad. Deze positieve ontwikkeling willen we graag
een vervolg geven en vertaald zich in ambitieuze doelstellingen en concrete
aanpak voor de komende drie jaar met daarbij de begroting van het jaar.
De stichting is opgericht door de huidige voorzitter van de stichting en in de loop
van de jaren is de stichting gegroeid en daarmee het aantal medewerkers. Het
doel is om op termijn de stichting in Colombia volledig door Colombianen te
laten leiden inclusief het verkrijgen van de inkomsten. Zoals te lezen is in de
komende pagina’s is het doel om in het jaar 2017 een algemene directeur te
kunnen aanstellen die op termijn het werk zal overnemen die nu gedaan wordt
door de voorzitter op vrijwillige basis.
In de hieronder genoemde begrotingen van 2015 t/m 2017 zijn twee belangrijke
projecten niet in de begrotingen meegenomen.
- Het eerste project is een eigen accommodatie in het centrum van
Medellín. Kopen of huren is op dit moment geen optie en daarom is de
stichting in gesprek met de lokale overheid voor het verkrijgen van een
‘comodato’. Dit zijn panden van de overheid die in bruikleen worden
gesteld voor stichtingen.
- Het tweede project is het plan ‘begeleiding en nazorg’. Op dit moment
wordt gewerkt aan de beschrijving van het project dat begeleiding en
nazorg verzorgd voor de kinderen van de stichting om de mogelijkheid te
geven te studeren en werken.
Het is (nog) niet duidelijk wat beide projecten zullen kosten en daarnaast zullen
we aparte financiers moeten zoeken om deze projecten te kunnen
verwezenlijken.
Een eigen accommodatie zal ook het idee om micro-bedrijven op te zetten
vergemakkelijken. Er liggen mogelijkheden om op kleine schaal producten te
produceren voor verkoop. Te denken valt aan stroopwafels (een machine en de
kennis is beschikbaar) of andere producten.
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2015
Begroting 2015 (goedgekeurd in november 2014)
Begroting Nl

Begroting Col
Omgerekend € *
$ 36.600.000
€ 14.640,00
$ 80.000.000
€ 32.000,00
$ 3.250.000
€ 1.300,00
$ 11.000.000
€ 4.400,00
$ 5.500.000
€ 2.200,00
$ 6.000.000
€ 2.400,00
$€$ 142.350.000
€ 56.940,00

Administratie **
La Naranja Mecánica ***
CoCo ***
Sararé ***
Entendámonos ***
Artesano de mi cuerpo ***
Jaarlijks Uitje ***
Totaal
€ 0,00
*Euro = 2500 pesos Colombianos
**Administratie; salariskosten coordinator, comunicator, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.
Doelstellingen

Doelstelling: Betrekken van meer kinderen bij de activiteiten.
- Betrekken van extra wijk (El Salado, comuna 13) bij het voetbalproject La
Naranjá Mecánica met in totaal 120 kinderen.
Doelstelling: Verbeteren coördinatie stichting – tehuizen – kinderen – marginale
wijken.
- Aanstellen coordinator culturele projecten en coordinator sport en
recreatie.
- Verschaffen informatie in vorm van gidsen voor tehuizen, kinderen en
medewerkers.
- Verbeteren gebruik Drive van de stichting voor iedereen.
Doelstelling: Actualisering website.
De huidige website zal moeten worden aangepast. De projecten zijn gegroeid en
er zijn nieuwe activiteiten die (nog) niet op de pagina staan vermeld.
Doelstelling: Verkrijgen ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Aanvragen ANBI status voor de stichting voor het eind van het jaar, met logo op
de website.
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Doelstelling: Vergroten naamsbekendheid.
- Aanbieden ‘kerst’pakket voor de ‘vrienden van de stichting’ en andere
geïnteresseerden.
Sinds november afgeloepn jaar biedt de stichting een ‘kerstpakket’ aan,
bestaande uit een boek over het werk van de stichting, een CD van de
muziekgroep Sararé en een pak koffie. De opbrengst is voor de stichting.
Doelstelling: Schrijven concreet plan ‘begeleiding en nazorg’ bedoeld voor de
kinderen van de stichting.
- Contact zoeken met organisaties (overheid, bedrijfsleven, stichtingen,
etc) om kennis op te doen en samenwerking te zoeken.
Doelstelling: Verkrijgen ‘comodato’, eigen accommodatie.
- Contact zoeken met lokale overheid die een comodato aanwijst.
2016
Begroting 2016
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Begroting Nl

Begroting Col
Omgerekend € *
$ 36.600.000
€ 14.640,00
$ 80.000.000
€ 32.000,00
$ 3.250.000
€ 1.300,00
$ 11.000.000
€ 4.400,00
$ 5.500.000
€ 2.200,00
$ 6.000.000
€ 2.400,00
$€$ 142.350.000
€ 56.940,00

Administratie **
La Naranja Mecánica ***
CoCo ***
Sararé ***
Entendámonos ***
Artesano de mi cuerpo ***
Jaarlijks Uitje ***
Totaal
€ 0,00
*Euro = 2500 pesos Colombianos
**Administratie; salariskosten coordinator, comunicator, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.

Doelstelling: Realiseren programma ‘school voor ouders’.
- Uitschrijven programma hoe ouders betrekken bij de opvoeding van het
kind.
- Vier keer per jaar een (verplichte) bijeenkomst voor ouders, verzorgers
om betrokkenheid in opvoeding van het kind te vergroten.
Doelstelling: Presenteren concreet plan ‘begeleiding en nazorg’ aan organisaties
(overheid, bedrijfsleven, stichtingen).
- Contact zoeken met organisaties (overheid, bedrijfsleven, stichtingen,
etc) om kennis op te doen.

Doelstelling: Vergroten lokale betrokkenheid bij het project.
- Intensiveren contact met lokale overheid.
- Onderzoeken mogelijkheden hulp lokale bedrijfsleven.
Doelstelling: Stabiliseren inkomstenstroom.
- Realiseren stabiele relatie met donatiestromen.
Doelstelling: Verkregen ‘comodato’, eigen accommodatie volledig ingericht.
- Contact zoeken met Nederlandse en Colombiaanse organisaties voor
inrichting accommodatie.
Doelstelling: Verkrijgen lokale hulp (diensten, donaties)
- Concretiseren diensten en donaties met lokale overheid en bedrijfsleven.
2017
Begroting 2017
Begroting Nl
Begroting Col
Omgerekend € *
Administratie **
$ 60.600.000
€ 24.000,00
La Naranja Mecánica ***
$ 80.000.000
€ 32.000,00
CoCo ***
$ 3.250.000
€ 1.300,00
Sararé ***
$ 11.000.000
€ 4.400,00
Entendámonos ***
$ 5.500.000
€ 2.200,00
Artesano de mi cuerpo ***
$ 6.000.000
€ 2.400,00
Jaarlijks Uitje ***
$€Totaal
€ 0,00
$ 166.350.000
€ 66.300,00
*Euro = 2500 pesos Colombianos
**Administratie; salariskosten coordinator, comunicator, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.
Doelstelling: Voorzitter stichting doet een stap terug.
- Aanstellen algemeen directeur voor de stichting en inwerken om
uiteindelijk het werk zelfstandig te kunnen doen.
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Contact

Kamer van Koophandel 37138442

NIT: 900322298 – 4

Van Eedenplein 106
1702 GW Heerhugowaard
Nederland

Calle 48, numero 89 – 55 (apto 301)
Medellín, Colombia

Tel:

072 – 57 106 02

Tel:
+57 (4) 264 94 64
Mobiel: +57 321 491 38 87

Website
www.straatkinderenmedellin.com

Website
www.funcaminos.com

Email:
stichting@straatkinderenmedellin.com

Email:
fundacion@funcaminos.com

www.facebook.com/straatkinderenmedellin
Bankgegevens:

Bankgegevens:

ABN AMRO
Rek.nr NL97ABNA0829375295
Ten name van Straatkinderen Medellín
BIC: ABNANL2A

Bancolombia
Cuenta de ahorros 07257845286
Fundacion CAMINOS
SWIFT: COLOCOBM

Adres:
Middenwaard 98
1703 SH Heerhugowaard

Adres:
Carrera 48, numero 25B sur – 002
Centro Comercial Complex, local 109
Envigado, Colombia

Wilt u meer weten over het werk van de stichting? Wilt u onderdeel zijn van ons
werk? Bent u geïnteresseerd in de nieuwskrant? Wilt u meer informatie over onze
projecten? Heeft u vragen en / of opmerkingen?
Aarzel niet en stuur een e-mail naar info@straatkinderenmedellin.com .
De stichting zal u spoedig antwoorden.
Namens ‘onze’ kinderen hartelijk dank voor uw interesse!
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