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Inleiding
Vanaf 1 februari afgelopen jaar heeft de stichting een eigen accommodatie in de
wijk Carambolas gehuurd. Het is een appartement van ongeveer 85 m2,
verschillende ruimtes, een keuken, toilet, lange gang en een groot balkon met
uitzicht over het voetbalveld van dezelfde wijk. Een ideale lokatie.
Het was nodig, de stichting is elk jaar gegroeid in aantal kinderen en aantal
projecten en activiteiten. Een eigen accommodatie huren was onvermijdelijk om
ons werk goed te kunnen blijven doen. We wisten dat het een positief effect zou
hebben op ons werk en de ‘familie Caminos’, maar dat het zo goed zou uitpakken
had niemand verwacht.
Er zijn drie ruimtes voor verschillende activiteiten. Er is een ruimte met
computers voor de kinderen om hun huiswerk op te maken. Een andere ruimte
wordt gebruikt voor o.a. de Engelse lessen, knutselen en vergaderingen van de
werknemers. De laatste ruimte wordt gebruikt voor de bibliotheek My Book
Buddy, voorleesactiviteiten, etc. en er staat een bureau voor het bijhouden van
de administratie. Op het balkon, lekker in de buitenlucht, spelen kinderen met
lego en spelen spelletjes.
Ouders, verzorgers van de kinderen weten ons steeds beter te vinden. De
ouderbijeenkomsten onder leiding van Sandra worden goed bezocht en zorgt
ervoor dat de stichting als betrouwbaar wordt ervaren. Ze komen om hun
kinderen in te schrijven in de verschillende projecten en soms vragen ze een
gesprek aan met psychologe Sandra die altijd kan helpen als er problemen zijn.
De vrijwilliger Chiem van de Put is begonnen met Engelse les en heeft een
stabiele groep gemotiveerde kinderen achter gelaten om Engels te leren. De
stichting heeft een leraar gecontracteerd om twee keer per week les te geven.
Nu we een eigen accommodatie hebben zijn we ook bezig om de bibliotheek My
Book Buddy uit te breiden en worden pedagische activiteiten georganiseerd.
In het jaarverslag 2017 is te lezen hoe de activiteiten in het afgelopen jaar zijn
verlopen, wordt de interne organisatie, de externe contacten en de rol van
publiciteit verduidelijkt. Hierna worden de financiën weergegeven van het
afgelopen jaar. Als laatste wordt aangegeven waarmee de stichting op dit
moment mee bezig is, verwoord in de plannen voor het huidige jaar.
Veel plezier met het ontdekken van ons project,
Eddy Veldhuisen, voorzitter stichting, vrijwilliger vanuit Colombia
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Activiteiten
Inleiding
De activiteiten zijn onder te verdelen in de gehanteerde strategieën van de
stichting sport, recreatie en cultuur. Elke strategie kent z´n projecten. Een
groep jongeren komt elke week bij elkaar in een redactievergadering en werken
gezamenlijk, onder leiding van Melissa, aan de straatkinderenkrant
Entendámonos. Deze krant is de stem van de kinderen en een bindmiddel binnen
de stichting om met elkaar één grote familie te vormen.
Regelmatig worden er recreatieve activiteiten georganiseerd bij de tehuizen en
in de wijken Carambolas en Bello Oriente waardoor het contact met de kinderen
intensief genoemd kan worden, een voorwaarde om het vertrouwen bij deze
kinderen te winnen. De kinderen leren welke activiteiten de stichting organiseert
en welke voorwaarden gelden om structureel te kunnen meedoen. De één is
helemaal gek van voetbal, de ander heeft er alles voor over een
muziekinstrument te kunnen bespelen of het schrijven van liedjes. Deze passies
veranderen de kinderen in personen met dromen en de stichting helpt ze om
deze te verwerkelijken.
Na het afronden van de middelbare school is het noodzakelijk om te studeren
aan de ‘universiteit’ om een kans te maken op formeel werk. Veel kinderen
waarmee de stichting werkt heeft niet die begeleiding en stimulans van huis uit
om een keuze te maken en daarnaast ontbreken de financiële middelen. Het
ontbreekt de kinderen zeker niet aan ambitie en capaciteiten en daarom is de
stichting dit project begonnen. Afgelopen jaar zijn daar 8 jongeren voor in
aanmerking gekomen en doet de stichting positieve en negatieve ervaringen op
om te komen tot een goed funcionerend project.
Doordat de stichting nu een eigen accommodatie heeft worden naast de
genoemde projecten allerlei activiteiten ter plaatse georganiseerd. Zo wordt de
bibliotheek My Book Buddy dankzij de inzet van Yisela meer gebruikt en worden
er activiteiten georganiseerd om de lectuur te bevorderen. De kinderen kunnen
gebruik maken van de computers (met internet) om hun huiswerk te maken,
maar ook langskomen om te spelen met lego of andere pedagogische spelen.
Het afgelopen jaar is in samenwerking met de stichting Che Amigo, geleidt door
Jasper en Ivy, het project ‘Leiderschap in mijn wijk’ geïmplementeerd dat in
2018 afgerond zal zijn.
De verwachting is dat deze positieve ontwikkelingen het komende jaar zullen
doorzetten en de stichting steeds meer activiteiten zal bieden. Chevere!
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Sport

Het project de voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’ (de oranje machine, de
bijnaam van het Nederlandse voetbal in Latijns-Amerika) is begonnen in januari
2007 met twee teams in een officiële competitie, bestaande uit jongens en
meisjes van de Colombiaanse stichting Hogares Claret. Hierna sloten andere
Colombiaanse stichtingen aan en werken we sinds oktober 2012 in de marginale
wijk Carambolas. Vanaf januari 2014 werkt de stichting samen me de voetbalclub
‘Club Deportivo Bello Oriente’ en het afgelopen jaar heeft de stichting de
kinderen van de wijk Niquitao erbij betrokken. Het interne voetbaltoernooi heeft
zich goed ontwikkeld tot een toernooi met status waar alle kinderen graag aan
mee willen doen. In totaal hebben gemiddeld 60 kinderen van de diverse
stichtingen en gemiddeld 190 kinderen uit de wijken Carambolas en Bello Oriente
twee tot drie keer in de week getraind. In het weekend hebben zes tot soms acht
teams deelgenomen in een officiële competitie en wanneer er geen competitie is
wordt het interne voetbaltoernooi gespeeld met drie verschillende categoriën
waar ongeveer 250 kinderen aan hebben deelgenomen.
Activiteiten
In de wijk Carambolas zijn vijf groepen geformeerd, in de wijk Bello Oriente zijn
vier groepen geformeerd en in drie tehuizen wordt elke week een training
gehouden. Op elke lokatie wordt zowel ’s morgens en ’s middags gewerkt.
In het weekend speelden de in verschillende competities, waaronder twee teams
in de Liga de Antioquia.
Positieve punten:
- Het project heeft gewerkt met een coördinator, noodzakelijk vanwege het
aantal kinderen en trainers betrokken bij het project.
- Het interne voetbaltoernooi wordt positief beleeft door 250 kinderen die
deelnemen in drie categoriën.
Punten ter verbetering:
- Er moet meer nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van de kinderen
(contact met familie, tonen schoolresultaten, etc.)
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Recreatie

De jaarlijkse donatie van de reisorganisatie Koning Aap maakt het mogelijk om
elke twee weken het project ‘CoCo’ te organiseren in één van de tehuizen
waarmee de stichting een samenwerkingsverband heeft opgebouwd.
De kinderen leren op een ludieke wijze wat het belang is van ‘Co’operatie en
‘Co’mmunicatie en wekt de interesse voor de andere projecten van de stichting.
Activiteiten
Het project CoCo wordt georganiseerd in de tehuizen Jardin de Amor, El Patio
Don Bosco en Poder Joven. Tijdens een activiteit in het tehuis is er gemiddelde
deelname van 30 kinderen. Afgelopen jaar werden de recreatieactiviteiten ook in
de wijken Carambolas en Bello Oriente gehouden met een deelname van rond de
100 kinderen per activiteit.
Positieve punten:
- De kinderen genieten enorm en zodra een tehuis wordt bezocht wordt
altijd gevraagd wanneer er weer gespeeld wordt.
- Er is regelmatig contact met de kinderen.
- Er is regelmatig persoonlijk contact met de werknemers van de tehuizen.
Dit is cruciaal voor een goede communicatie met de tehuizen.
- CoCo in de wijken Carambolas en Bello Oriente wordt door veel kinderen
bezocht en leidt tot meer interesse in de diverse projecten.
Punten ter verbetering:
- Inhoudelijk ontwikkelen meer ludieke spellen voor diverse leeftijden,
ruimtes (binnen, buiten) en meer tijd uittrekken na activiteit voor
evaluatie.
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Cultuur

Het muziekproject ‘Sararé’ is met de leraar Dario Eraso in maart 2010 begonnen
met een groep kinderen en werkt nog steeds met vrijwel dezelfde groep
aangevuld met nieuwe kinderen. In november 2011 heeft de groep z’n eerste
concert gegeven en dit is momenteel een jaarlijks terugkerend evenement. In
2014 is de CD ‘Amor Bonito’ uitgebracht met eigen werk en heeft de groep
enkele keren mogen optreden tijdens publieke evenementen.
Activiteiten
Elke zondag- en maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur in de tehuizen ‘El Patio
Don Bosco’ en ‘Jardin de Amor’ geeft Dario muziekles aan gemiddeld 40 kinderen
uit de tehuizen verdeeld in twee groepen.
Dit jaar is ook begonnen met lessen in de wijk Bello Oriente in samenwerking
met de stichting ‘Solidaridad y Compromiso’.
De eerste groep zijn de ‘beginners’, de tweede groep is de muziekgroep ‘Sararé’
en zijn gevorderden. In 2017 heeft de groep Sararé diverse presentaties in
verschillende tehuizen gegeven en aan het eind van het jaar een presentatie in
de wijk Bello Oriente voor alle inwoners van de wijk.
Positieve punten:
- Betrokkenheid van muziekleraar Dario bij de ontwikkeling van de
kinderen.
- De kinderen genieten optimaal van de muzieklessen, de manier van
werken van Dario en leren erg veel.
Punten ter verbetering:
- Meer publiciteit zoeken met het project naar de buitenwereld toe.
- Zoeken naar vormen om een grotere groep kinderen voor langere periode
(jaren) bij het project te houden. Hopelijk gaat dit lukken nu we ook in de
wijk Bello Oriente werken.
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Cultuur

De straatkinderenkrant ‘Entendámonos’ (begrijp ons!) is in 2010 begonnen en
heeft inmiddels 11 uitgaven. Elke uitgave worden er 1000 gedrukt en door de
‘journalisten’ eigenhandig uitgedeeld aan de kinderen van de verschillende
tehuizen.
Activiteiten
Elke woensdagmiddag komen gemmiddeld 8 – 10 jongeren van de verschillende
tehuizen bij elkaar onder leiding van lerares Melissa. Sinds dit jaar worden er ook
lessen gegeven in de accommodatie van de stichting. De kinderen krijgen
gevarieerde lessen en leren alles wat nodig is om een artikel te schrijven. De
kinderen in de tehuizen worden tevens betrokken bij de inhoud van de
straatkinderenkrant middels de 3 brievenbussen in de tehuizen, speciaal voor
artikelen van de kinderen die kunnen worden gepubliceerd.
Positieve punten:
- Het niveau van de artikelen en het design van elke straatkinderenkrant
neemt elke uitgave toe.
- De journalisten vertellen de kinderen van de tehuizen hun ervaringen over
het schrijven van de artikelen. Dit is leerzaam en wekt de interesse bij de
kinderen om te lezen.
- De grootste stichting in Medellín, Ciudad Don Bosco’, bestaande uit
ongeveer 250 jongeren is zelf een krant begonnen en heeft daarbij onze
hulp ingeroepen. Er is nu sprake van een ‘kindje’ van de straatkinderenkrant ‘Entendámonos’, de digitale versie ‘Vortice’. Kijk voor versie Vortice
volgende link; http://www.ciudaddonbosco.org/revista-vortice.html
Punten ter verbetering:
- Er is te veel verloop van jongeren.
- Meer bezoek culturele evenementen om de kinderen geïnteresseerd te
houden.
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Cultuur

Het is traditie aan het eind van het jaar het ‘jaarlijks uitje’ te organiseren. De
kinderen die deelnemen aan de projecten zijn geselecteerd op basis van
structurele deelname aan de projecten. Goed gedrag in het tehuis, het volgen
van de lessen op school en een positieve bijdrage tijdens de activiteiten zijn
minstens zo belangrijk om het jaarlijkse uitje te ‘verdienen’.
Activiteiten
Na de ‘uitjes’ in 2012 (Bogotá), 2013 (Cartagena), 2014 (Tolu) en 2015 en 2016 in
het recreatiepark Comfama in Copacabana heeft de stichting afgelopen jaar
gekozen voor een evenement in de wijk Bello Oriente. Op deze dag zijn de
finales gespeeld van het interne voetbaltoernooi, heeft de muziekgroep Sararé
een presentatie gehouden voor alle kinderen, medewerkers en bewoners van de
wijk en werden allerlei recreatie activiteiten gehouden.
Positieve punten:
- Er kwamen veel ouders vanuit de wijken Carambolas en Bello Oriente af
op het evenement.
- De kinderen hebben meer loten verkocht als het jaar ervoor om het
evenement mede te financieren.
- Kinderen met goede resultaten op school zijn extra in het zonnetje gezet.
Punten ter verbetering:
- Het concert van de muziekgroep Sararé organiseren tussen de activiteiten
wanneer iedereen er nog is.
- De organisatie van de lunch voor alle deelnemers moet beter zodat
iedereen het eten tegelijk krijgt en niet onnodig hoeft te wachten.
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Cultuur

Sinds eind 2015 is de stichting begonnen met het project ‘Studie en werk’.
De kinderen worden ‘geselecteerd’ op basis van enkele criteria als thuissituatie,
proces binnen de stichting, capaciteiten van het kind en de motivaties om te
studeren. In 2017 hebben 6 jongeren deelgenomen aan het project.
Activiteiten
Elke week komen de ‘studenten’ bij elkaar en bespreken met de coördinator
Sandra Gaviria de ontwikkelingen. Naast deze persoonlijke psychologische
begeleiding gaan de jongeren naar Manpower om de verschillende cursussen
persoonlijke groei en job-training te ondergaan. Allereerst wordt met het kind
bepaald welke competenties moeten worden ontwikkeld en worden de kinderen
gestimuleerd om zelfstandig keuzes te maken om aan hun persoonlijke
ontwikkeling te werken.
Positieve punten:
- De begeleiding van Sandra is erg goed. Het is gebleken dat de jongeren
iemand nodig hebben die ze achter de vodden aanzit en daar waar nodig
complimenten, maar ook waarschuwingen geeft.
- De student Sebastian Galvis is afgestudeerd op de universiteit Esumer in
marketing en is nu ‘profesional’.
Punten ter verbetering:
- In de aanloop naar het afronden van de middelbare school is het belangrijk
de kinderen (en ouders) beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs en
professionele toekomst.
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Conclusies
De stichting in Medellín ‘Fundación Caminos’ is het afgelopen jaar nog meer
gegroeid. Niet zozeer het aantal kinderen, wel in de kwaliteit van de
activiteiten, het aantal lokale werknemers, verbeteren van het project ‘studie
en werk’ en voor wat betreft de betrekking van de ouders bij de ontwikkeling
van hun kinderen. Er zijn afgelopen jaar vier bijeenkomsten gehouden voor de
ouders en verzorgers van ‘onze’ kinderen en elke bijeenkomst komen meer
ouders.
We zijn ons meer en meer bewust geworden van de noodzaak van een eigen
accommodatie en hebben veel energie gestoken in het verkrijgen van een
‘comodato’. Tussen de wijken Carambolas en Bello Oriente, waar de stichting
werkt, staat een grote accommodatie met een groot stuk grond genaamd ‘El
Paraiso’. Dit staat veelal leeg en wordt slechts gebruikt voor enkele lokale
organisaties die er één keer per week een vergadering houden.
De stichting heeft een goede naam in de wijken en we hebben als organisatie ons
best gedaan om de ‘comodato’ te verkrijgen, o.a. door de accommodatie samen
met veel kinderen op te knappen. Helaas is het nog niet gelukt en blijkt dat er
meer belangen spelen. Het is een cruciale beslissing geweest van de stichting om
het appartement, gelegen naast het voetbalveld van Carambolas, te huren als
accommodatie. Ouders, verzorgers van de kinderen weten ons steeds beter te
vinden.
Het accent van ons werk met de kinderen lijkt steeds meer te liggen in de
marginale wijken. Dat is niet helemaal waar, middels het interne
voetbaltoernooi, de voetbaltrainingen in de tehuizen, de muzieklessen en
activiteiten met de straatkinderenkrant is het contact met de kinderen in de
tehuizen in het centrum van de stad nog steeds erg goed. Ook zij zullen
uiteindelijk profiteren van de ontwikkelingen in de wijken waar we werken,
zeker wanneer de kinderen het tehuis verlaten en bij de projecten betrokken
blijven en uiteindelijk deelnemen aan het project ‘Studie en Werk’.
Het proces wat de stichting is begonnen door de kwaliteit van de activiteiten en
de begeleiding te verbeteren is in gang gezet. Veel gaat beter, veel moet nog
beter en daarnaast hebben we nog veel ideeën om uit te werken. Kortom, we
zijn nog lang niet klaar. Gelukkig maar.
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Interne organisatie
De organisatie bestaat uit twee stichtingen. De Stichting Club Deportivo
Straatkinderen Medellín in Nederland is opgericht in januari 2008 en de
‘Fundación Caminos’ in Colombia is opgericht in oktober 2009.
Na 1,5 jaar werken met straatkinderen in Medellín vanaf augustus 2006 is
besloten om een stichting op te richten met als doel meer inkomsten te
genereren voor het steeds groeiende project. De voorzitter van de stichting
woont in Medellín en om tevens inkomsten te genereren in Colombia is besloten
een stichting in dit land op te richten.
De stichting in Nederland had een éénmansbestuur en heeft dat in 2013
veranderd in een bestuur bestaande uit drie personen. Pepijn Pinkse en Emma
Rotman hadden eerder als vrijwilliger gewerkt bij de stichting met de kinderen in
Medellin en zijn sinds 25 februari de nieuwe secretaris (Emma Rotman) en
penningmeester (Pepijn Pinkse).
De stichting in Colombia bestaat vanaf de eerste inschrijving in de ‘Camera de
Comercio’ uit vijf bestuursleden en de accountant Orlando Gaviria.
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
Vrijwilligers
Elk jaar zijn er vrijwilligers die ter plaatse in Medellín de stichting helpen.
Afhankelijk van de beschikbaarheid, niveau Spaans, interesses en motivatie
wordt bepaald welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
Chiem van de Put (vanaf februari 2017)
Chiem heeft zo’n 5 maanden gewerkt als vrijwilliger voor de stichting en heeft
zich bezig gehouden met het voetbalproject La Naranja Mecánica, hij heeft
geholpen bij de recreatie-activiteiten CoCo en zich sterkt gemaakt voor de
Engelse lessen in Carambolas. Hij is het begonnen, heeft ervoor gezorgd dat er
een groepje kinderen geïnteresseerd bleven en hij heeft een lesprogramma
gemaakt. Bij zijn vertrek heeft de stichting een leraar Engels gecontracteerd en
de Engelse lessen zijn een vast onderdeel van de stichting geworden.
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Daarnaast bestaat het team medewerkers van de stichting uit de volgende
personen;
Accountant
Coordinator voetbalproject, trainer
Coordinator muziekproject, project Studie
en werk, straatkinderenkrant
Administratie, begeleidster pedagogische
activiteiten
Comunicator, lerares Entendámonos
Voetbaltrainer wijk Bello Oriente
Voetbaltrainer sub 17
Voetbaltrainer Carambolas
Voetbaltrainer Bello Oriente
Leraar muziek
Leraar Engelse les

Orlando Gaviria
Wilmar Quintero
Sandra Gaviria
Yisela Katherín Ríos Rua
Melissa
Juan Diego Oliveros
Andres Felipe Castro Jimenez
Fredy Rivas
Diego Ediver Benítez Sinitave
Dario Eraso
Ancizar Restrepo Rodríguez

In 2017 heeft de stichting met 11 werknemers gewerkt.
De bestuursleden doen het werk op vrijwillige basis, de accountant en
medewerkers van de projecten krijgen hiervoor een vergoeding.
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Externe contacten
De stichting heeft in de loop der jaren veel contacten opgebouwd. Er is een
samenwerkingsverband ontstaan tussen de stichting en tehuizen en diverse
Colombiaanse organisaties. Bij de stichtingen Jardin de Amor en Poder Joven
worden de activiteiten gehouden. Andere organisaties waarmee de stichting
samenwerkt zijn;
- Tehuis Ciudad Don Bosco
De stichting heeft een samenwerkingsverband met de grootste stichting in
Medellín, Ciudad Don Bosco. Een organisatie die werkt met de kwetsbare
doelgroep in de stad.
- ITM
De stichting heeft een samenwerkingsverband met de universiteit ITM, waardoor
we gebruik kunnen maken van hun sportaccommodatie en het verkrijgen van
‘becas’ (studiefinanciering) van diverse technische studies.
- Manpower
De stichting heeft een samenwerkingsverband met Manpower, de
uitzendorganisatie in Medellín. De kinderen van het project ‘Studie en werk’
worden één keer per week ontvangen voor cursussen om zich te kunnen
ontwikkelen als professionals.
- INDER Medellín
INDER Medellín is een overheidsorganisatie die sport en recreatie stimuleert in de
stad. Als officiële club sinds 30 april 2012 maakt de stichting jaarlijks kans op
‘apoyo clubes’, hulp voor clubs.
- Alcaldia Medellín (gemeente)
Binnen de gemeente kent men ons werk als stichting en zijn zeer enthousiast
over de resultaten. Dit contact is belangrijk voor de toekomst, het verkrijgen van
donaties voor projecten tot een ‘acomodato’ (gebruikmaking van accommodatie
voor tenminste 10 jaar). Een meerjaren traject.
- Stichting ‘Solidardidad y Compromiso’
De stichting werkt in Bello Oriente en gezamenlijk organiseren we de
muzieklessen in de wijk en maakt de stichting gebruik van de accommodatie van
de stichting.
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Publiciteit
Als stichting is het van ‘levensbelang’ om in de publiciteit te staan. Het leeft
immers van donaties en daarom is het belangrijk om via publicaties de mensen te
interesseren in ons werk de kinderen te helpen. Hieronder een aantal
voorbeelden hoe we dit aanpakken:
Nederland
De Nederlandse website www.straakinderenmedellin.com en de Colombiaanse
website www.funcaminos.com worden gemiddeld 20 tot 25 keer per dag bezocht.
Via de website kun je naar de Youtube kanaal van de stichting met inmiddels 15
video’s over het werk met de kinderen.
In 2013 is de fanpage www.facebook.com/straatkinderenmedellin opgezet en
heeft momenteel meer dan 850 ‘likes’. 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.
Elke drie maanden wordt een nieuwskrant verstuurd aan de ‘vrienden van de
stichting’. Deze groep blijft groeien en de nieuwskrant wordt momenteel naar
ruim 150 email adressen verstuurd. De ‘vrienden’ blijven zo op de hoogte van de
ontwikkelingen en blijven betrokken. De meesten doneren maandelijks tot
jaarlijks om ‘onze’ kinderen te helpen.
Colombia
In Colombia wordt regelmatig een ‘boletin’ verstuurd naar de aangesloten
tehuizen, de gemeente, het bedrijfsleven en de media (krant, televisie). Mede
hierdoor is de stichting 1,5 minuut op de nationale televisiezender RCN geweest,
is een interview gehouden op de lokale televisiezender TeleMedellín als ook op
enkele radiostations.
Er komen regelmatig groepen toeristen vanuit Nederland en Duitsland op bezoek
bij het project. De reisorganisaties Sawadee, Koning Aap (Nederland) en
Studiosus (Duitsland) komen met hun groepen langs en zien de kinderen
voetballen op het plein ‘Parque San Antonio’.
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Financiën
Het financiële boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. Zowel
in Colombia als in Nederland wordt in november van het kalenderjaar 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.
Begroting 2017 (goedgekeurd in november 2016)
Begroting Nl

Begroting Col
Omgerekend € *
$ 50.480.000
€ 16.826,65
$ 134.140.000
€ 44.713,35
$ 3.250.000
€ 1.083,35
$ 13.730.000
€ 4.576,65
$ 5.360.000
€ 1.786,65
$ 3.500.000
€ 1.166,65
$ 15.500.000
€ 5.166,65
$ 225.960.000
€ 75.319,95

Administratie **
La Naranja Mecánica ***
CoCo ***
Sararé ***
Entendámonos ***
Jaarlijks Uitje ***
Studie en werk
Totaal
€ 0,00
*Euro = 3000 pesos Colombianos
**Administratie; salariskosten coordinator, comunicator, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.
Uitgaven 2017

Uitgaven euros
Uitgaven COP
Omgerekend € *
Administratie **
$ 45.200.000
€ 15.066,67
La Naranja Mecánica ***
$ 113.740.187
€ 37.913,40
CoCo ***
$ 3.000.000
€ 1.000,00
Sararé ***
$ 11.856.000
€ 3.952,00
Entendámonos ***
$ 4.160.000
€ 1.386,67
Jaarlijks Uitje ***
$ 3.100.000
€ 1.033,33
Studie en werk
$ 12.450.000
€ 4.150,00
Totaal
€ 0.00
$ 193.506.187 € 64.502,07
*Euro = 3000 pesos Colombianos
**Administratie; salariskosten coordinator, comunicator, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.
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Inkomsten 2017
Vrienden van de stichting
Opbrengsten boek, CD´s
Koning Aap (jaarlijkse donatie CoCo)
Better Places
Kerk in Actie
Stichting Sjef Commandeur
Zendingcommissie Ger. Kerk
Rehobot Basisschool
Students for Children
I.M. Schieven

€ 11.188,00
€ 200,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 20.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 775,42
€ 2.076,00
€ 1.000,00

Donatie Studiosus (Duitsland)
DE UNA Colombia Tours
Donaties

$ 23.164.800
$ 5.600.000
$ 2.800.000

Totaal

€ 40.739,42

$ 31.564.800

Het jaar 2017 is gestart met een begroting van € 66.168,97 en $ 35.325.699.
In 2017 zijn in totaal negen internationale transacties gerealiseerd (zie details
hieronder). Dit gegeven is nodig om te bepalen hoeveel er op 31 december 2017
in kas zit.
Internationale transferenties 2017
26 jan
20 feb
23 mrt
18 apr
15 mei
21 jun
7 nov
11 dec
18 dec
31 dec

€ 6.518,00
€ 6.518,00
€ 6.418,00
€ 6.418,00
€ 6.318,00
€ 6.218,00
€ 6.018,00
€ 5.918,00
€ 5.918,00
€ 56.262,00

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

$ 20.032.654
$ 19.502.571
$ 19.863.091
$ 19.381.802
$ 20.272.834
$ 20.809.763
$ 20.871.371
$ 20.607.461
$ 20.671.386
$ 182.012.933

Financiële situatie 31 december 2017
Saldo 31 december 2016
€ 66.168,97
$ 35.325.699
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Inkomsten 2017
€ 40.739,42
$ 31.564.800
Uitgaven 2017
€ 0,00
$ 193.506.187
Internationale transferenties
€ 56.262,00 → $ 182.012.933
Saldo 31 december 2017
€ 66.168,97 + € 40.739,42 - € 0,00 - € 56.262,00 = € 50.646,39
$ 35.325.699 + $ 31.564.800 - $ 193.506.187 + $ 182.012.933 = $ 55.397.245
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Begroting en doelstellingen 2018
Begroting 2018 (goedgekeurd in november 2017)
Begroting Nl

Begroting Col
Omgerekend € *
$ 82.880.000
€ 25.115,15
$ 123.890.000
€ 37.542,42
$ 1.200.000
€ 363,64
$ 11.016.000
€ 3.338,18
$ 9.180.000
€ 2.781,82
$ 3.500.000
€ 1.060,61
$ 9.200.000
€ 2.787,88
$ 2.000.000
€ 606,06
$ 242.866.000
€ 73.595,76

Administratie **
La Naranja Mecánica ***
CoCo ***
Sararé ***
Entendámonos ***
Jaarlijks Uitje ***
Studie en werk
My Book Buddy
Totaal
€ 0,00
*Euro = 3300 pesos colombianos.
**Administratie; salariskosten coordinator,lerares, Engelse les, algemene kosten.
*** Projecten; salariskosten, transport kinderen, materialen, etc.
Doelstellingen
Doelstelling: Aankoop accommodatie in de wijk Carambolas of Bello Oriente.
- Onderzoeken mogelijkheden aankoop huidige accommodatie die wordt
gehuurd of aankoop ‘El Paraiso’.
Doelstelling: Verbeteren coördinatie stichting – tehuizen – kinderen – marginale
wijken.
- Verschaffen informatie in vorm van gidsen voor tehuizen, kinderen en
medewerkers.
- Verbeteren gebruik Drive van de stichting voor iedereen.
Doelstelling: Ontwikkelen educatief programma in eigen accommodatie.
- Uitbreiden bibliotheek My Book Buddy.
- Opzetten computerruimte.
- Opzetten programma activiteiten educatief materiaal.
- Programma huiswerkbegeleiding.
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Doelstelling: Structuren en verder uitwerken plan ‘Studie en werk’
- Project gaat hand in hand met nieuwe projecten ‘Caminos al maximo’ en
‘leiderschap in mijn wijk’.
- Schrijven concreet plan van aanpak voor komende jaren.
Doelstelling: Stabiliseren inkomstenstroom.
- Realiseren stabiele relatie met donatiestromen.
- Schrijven van concrete projecten en plannen over het werk voor de
komende jaren.
- Contact zoeken met grote organisaties.
Doelstelling: Vergroten lokale betrokkenheid bij het project.
- Presenteren projecten bij lokale en landelijke overheid.
- Intensiveren contact met lokale overheid.
- Onderzoeken mogelijkheden hulp lokale bedrijfsleven.
- Concretiseren diensten en donaties met lokale overheid en bedrijfsleven.
Doelstelling: Implementeren project ‘Leiderschap in mijn wijk’.
- Structuren plan van aanpak project.
- Starten project met jongeren uit de wijken Carambolas en Bello Oriente.
- Zoeken vaste donateurs project voor lange termijn.
Doelstelling: Implementeren project ‘Caminos al maximo’.
- Structureren plan van aanpak project.
- Starten activiteiten per categorie.
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Contact

Kamer van Koophandel 37138442

NIT: 900322298 – 4

Van Eedenplein 106
1702 GW Heerhugowaard
Nederland

Carrera 79, numero 48b – 22 (apto 401)
Medellín, Colombia

Tel:

072 – 57 106 02

Tel:
+57 (4) 505 07 97
Mobiel: +57 321 491 38 87

Paginaweb
www.straatkinderenmedellin.com

Paginaweb
www.funcaminos.com

Email:
stichting@straatkinderenmedellin.com

Email:
fundacion@funcaminos.com

www.facebook.com/straatkinderenmedellin
Bankgegevens:

Bankgegevens:

ABN AMRO
Rek.nr NL97 ABNA 0829 3752 95
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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