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Wat doet stichting Poco a Poco?
Waar dan ook ter wereld is goed onderwijs een noodzaak voor iedereen. Bovendien staat onderwijs
ook vermeld in artikel 26 van de universele verklaring van de rechten van de mens: “Een ieder heeft
recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft.
Het lager onderwijs zal verplicht zijn.” Helaas houdt lang niet ieder land zich aan deze verplichting en
in veel situaties wordt kinderen het recht ontnomen als gevolg van de armoedige omstandigheden
waarin ze leven.
Dit gegeven en de liefde voor het land Peru zijn de basis van stichting Poco a Poco. Deze kleine
stichting probeert in Nederland middelen te vergaren om onderwijs mogelijk te maken voor kinderen
uit de armste bevolkingsgroepen in Cusco, een grote stad in het zuidoosten van Peru. Op deze
manier wordt een aantal kinderen de kans geboden uit de armoedesituatie te geraken, wat ook hun
familie ten goede kan komen. Naast school en opleiding ondersteunt de stichting waar mogelijk ook
financieel in geval van medische en/of tandartskosten, gezonde voeding en soms huisvesting.
De stichting doet dit werk sinds 2009 en slaagt er ieder jaar in om, mede door de belangeloze inzet
van bestuur en vrijwilligers, meer dan 95% van de inkomsten rechtstreeks ten goede te laten komen
aan de kinderen in Cusco. Poco a poco, beetje bij beetje, probeert stichting Poco a Poco het leven
van kinderen in Cusco te verbeteren.
Voor u ligt het jaaroverzicht 2017, met daarin de vorderingen van de kinderen, de (voortgang van de)
projecten die de stichting heeft ondersteund en een korte financiële verantwoording.

De vorderingen van onze kinderen in 2017
In totaal ondersteunde Poco a Poco 12 kinderen tijdens hun schooljaar door financieel bij te dragen.
Drie kinderen volgden lager onderwijs, zeven middelbaar onderwijs. Allen behaalden mooie
resultaten.
Twee kinderen volgden vervolgonderwijs: Yeny zat in het 6e semester van haar Hbo-opleiding
toerisme, Alcides deed het 6e jaar van zijn universitaire rechtenstudie.
Naast deze kinderen ondersteunde Poco a Poco nog twee kleuters op de kleuterschool en twee
kinderen op de lagere school.

Hoogtepunten van de resultaten van de kinderen
Yeny heeft al haar vakken met goed resultaat afgerond en gaat in 2018 afstuderen. Op dit moment
werkt ze, naast haar studie, als assistent-gids in Cusco.
Alcides was in 2017 gast in een televisieprogramma, in het kader van een congres in Cusco. Hij heeft
een baan bij een organisatiebureau dat juridische congressen organiseert.
Yul haalde in 2017 zijn eindexamen middelbare school.

Uitje voor de kinderen
In juni 2017 hebben de kinderen, samen met hun ouders en zusjes en broertjes, een uitstapje
gemaakt naar Ollantaytambo. Naast Machu Picchu is Ollantaytambo een van de bekendste
archeologische plekken van Peru. Er zijn veel indrukwekkende ruïnes van tempels uit de Incatijd te
zien.
Het uitstapje werd verzorgd door Danny die touroperator is en wiens opleiding door Poco a Poco
mogelijk is gemaakt. Yeny, die nu de opleiding toerisme doet, hielp hem bij de rondleiding.

De voortgang van bestaande projecten en nieuwe projecten in 2017
Projecten in Peru
1. In 2017 kreeg Poco a Poco via onze coördinator Eliana een aanvraag voor financiële
ondersteuning voor drie nieuwe kinderen. Poco a Poco heeft aan die vraag kunnen voldoen.
2. Een apart voedingsproject, mogelijk gemaakt door een van de sponsoren van Poco a Poco.
Een aantal kinderen dat geen ondersteuning krijgt van een padrino, krijgt op school
gedurende het hele schooljaar een goede voedzame lunch aangeboden.
3. Poco a Poco gaf financiële steun aan onze Peruaanse partner Fairservices. Fairservices werkt
onder andere via hun programma Waaw met vrijwilligers die zich focussen op opvoeding,
voeding, gezondheid en hygiëne van kinderen uit de armste gezinnen in Cusco. Daarnaast
verzorgt Fairservices voor deze kinderen naschoolse opvang. Hiervan kunnen 25 kinderen
profiteren.
4. Ondersteuning van het woonproject van twee kinderen, dat in 2016 al werd gestart, werd
gecontinueerd.
5. Het computerlokaal voor de kinderen in Cusco, dat in 2016 werd opgestart, werd in 2017
operationeel. Poco a Poco gaf financiële ondersteuning aan dit project van Fairservices. De
kinderen zijn er erg blij mee, want nu hoeven ze niet meer naar een internetcafé.
Projecten in Nederland
1. Van april tot juni organiseerde Poco a Poco een ruilactie. Drie mensen gingen op pad met
een Peruaanse sleutelhanger en ruilden deze keer op keer tot het eindresultaat: een
mountainbike, een zeefdruk en een Makkummer bord. Deze drie voorwerpen zijn verkocht
en brachten samen €721,- op. Deze actie leverde naast dit mooie financiële resultaat
natuurlijk ook veel promotie op voor de stichting.
2. In november hebben het bestuur van Poco a Poco en het bestuur van de Rotary Zoetermeer
Zegwaart afspraken gemaakt voor samenwerking gedurende de komende drie jaar. Deze
afspraken houden onder andere in: het mede organiseren van een benefietdiner, een
benefietconcert en een loterij, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan Poco a Poco.

Donateurs, sponsors, fondsen, Padrinos en Madrinas
In 2017 slaagde Poco a Poco er wederom in om donateurs (vaste en incidentele) en sponsors te
interesseren voor het goede doel in Peru. Mede hierdoor hebben de kinderen steun op allerlei
gebied kunnen krijgen. Diverse fondsen zijn aangeschreven met wisselend resultaat. Enkele fondsen
hebben positief gereageerd en hebben Poco a Poco een bedrag gedoneerd.
In 2017 waren er voor vijf kinderen drie padrinos en twee madrinas. Een padrino ondersteunt een
kind een heel jaar op de middelbare school, een madrina doet datzelfde voor vervolgonderwijs. Door
padrino/madrina te worden ontstaat er een band tussen sponsor en kind en het zorgt voor zekerheid
voor langere tijd.

Financiën
In financiële zin is het jaar 2017 positief afgesloten en zo hoort het ook. De hoogte van de donaties
laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2016 en dat geldt ook voor de uitgaven ten behoeve
van onze kinderen en projecten. Van de totale uitgaven werd in 2017 maar liefst 97% aan de
doelstelling besteed. Van een 'strijkstok' is dus geen sprake.
Op de laatste pagina van dit jaaroverzicht vindt u het financieel overzicht.
Kijkend naar de toekomst richt het bestuur zich nadrukkelijk op een uitbreiding van het aantal
donateurs en een verdere verhoging van de donaties.

Communicatie
De website werd in 2017 bijgehouden op actualiteit, zo ook de social media, Facebook en Twitter.
Veel mensen bezochten Poco a Poco online, via de website en/of de social media. Verder werden de
donateurs en sponsors geïnformeerd via de nieuwsbrieven en (persoonlijke) mailing. Allen ontvingen
in december een kerstkaart.
Penningmeester Gerhard Jansen verzorgde op facebook een serie wetenswaardigheden over het
land Peru, de cultuur en de bewoners.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur bleef in 2017 ongewijzigd:
Voorzitter: Carolien van Eerde
Penningmeester: Gerhard Jansen
Secretaris: Liesbeth v.d. Meer
Bestuurslid communicatie: Iris Schaap
Algemeen bestuurslid: Daan van Wijk

Website: www.poco-a-poco.nl

E-mail: info@poco-a-poco.nl

Facebook: www.facebook.com/pocoapococusco

telefoon: +31(0)655387896

Twitter: @pocoapocoperu

Rek nr: NL52 RABO 0142084816, tnv Stichting Poco a Poco
Stichting Poco a Poco heeft een ANBI status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
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2017

2016

Saldo bankrekeningen 31-12-2016
Rente over 2016
Ontvangen donaties

€
3.335,86
5,23
16.148,10

€
5.340,76
10,11
15.723,00

Beschikbaar 2017

19.489,19

21.073,87

17.411,93
265,32
17.677,25 -17.677,25

16.852,54
332,60
17.185,14 -17.185,14

Uitgaven:
Projecten
Communicatie
Besteed aan doelstelling
Kosten:
Diversen
Bankkosten
Totaal kosten

498,80
498,80

Saldo bankrekeningen 31-12-2017

1420.84.816
1148.60.777
3160.495.612

13,38
539,49
552,87

-498,80
1.313,14

3.335,86

€
1.266,31
44,89
1,94
1.313,14

Besteed aan doelstelling
17.677,25
Besteed aan kosten
498,80
Van de totale uitgaven werd besteed aan de doelstelling:

-552,87

97%

