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‘Beetje bij beetje’ (poco a poco) kansarme kinderen in Cusco (Peru) helpen aan een betere toekomst.

stichting Poco a Poco
Jaaroverzicht 2019
Wat doet stichting Poco a Poco?

Bijdragen aan de financiering van onderwijs aan kansarme kinderen in Cusco (Peru) om hen op deze manier
een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt, dat is het doel van Stichting Poco a Poco.
Voor u ligt het jaaroverzicht 2019, met daarin de vorderingen van de kinderen, de (voortgang van de) projecten
die de stichting heeft ondersteund en een korte financiële verantwoording.

2019: Poco a Poco 10 jaar!

Gedurende het hele jaar vierden we het 10-jarig bestaan van Poco a Poco. De ideële plannen van de voorzitter,
Carolien van Eerde kregen in 2009 gestalte in de oprichting van stichting Poco a Poco. In die 10 jaar kregen tal
van kinderen in Cusco kansen die zij anders niet gehad zouden hebben.
Het bestuur van Poco a Poco is heel blij met de resultaten van de afgelopen 10 jaar en hoopt nog lang door te
kunnen gaan, gestimuleerd door de onmisbare bijdragen van onze donateurs en sponsors.

De kinderen

De vorderingen van onze kinderen in 2019

In 2019 ondersteunde Poco a Poco in totaal 12 kinderen. Eén kind, Andy, volgde lager onderwijs. Walter,
Yefferson, Laidy en Luz Andina volgden middelbaar onderwijs. Julio en José Luiz volgden voorbereidende
lessen voor het toelatingsexamens voor een universitaire vervolgopleiding. José Luis is uiteindelijk gaan werken
en Julio is nog niet toegelaten. We ondersteunden Marco (rechten) Yul en Junior (beiden ingenieursstudie) en
vanaf augustus Tula (toerisme) in het eerste jaar van hun vervolgopleiding. Ook kregen Tula en Marco Engelse
les met ondersteuning van Poco a Poco. Yeni was begin 2019 net klaar met haar opleiding tot toeristengids.

Hoogtepunten van de
resultaten van de kinderen

Maar liefst vier kinderen zijn in 2019
begonnen aan een vervolgstudie,
namelijk Tula, Junior, Marco en Yul. Yeni
kreeg het diploma Officieel Toeristengids
uitgereikt en is daarmee de eerste
van wie de gehele opleiding is betaald
door Poco a Poco. Zij is al die jaren
persoonlijk begeleid door Eliana en John.

Donateurs, sponsors, fondsen, padrinos en madrinas
•

In 2019 slaagde Poco a Poco er wederom in om donateurs (vaste en incidentele) en sponsors te
interesseren voor het goede doel in Peru. Fondsen werden benaderd waarvan twee positief hebben
gereageerd met een donatie aan Poco a Poco.
• In 2019 kreeg een jongere individuele steun van een padrino (middelbare school).

Communicatie

In 2019 bezochten veel mensen Poco a Poco online. De website, Facebook, Twitter werden bijgehouden op
actualiteit. In mei werd een instagram account aangemaakt voor Poco a Poco.
Er verschenen vier algemene nieuwsbrieven. Daarnaast werden de donateurs en sponsors geïnformeerd via
een extra nieuwsbrief en (persoonlijke) mailing.
De door voorzitter Carolien en secretaris Ton gelopen Apeldoornse 4-daagse werd uitgebreid gecommuniceerd
op de social media.
Ook de filmavond en het benefietconcert werden lokaal (Streekblad) en regionaal (AD) ondersteund in de
media.
In december stuurden we namens de kinderen aan alle begunstigers en andere belangstellenden een speciale
Kerst Nieuwsbrief.
In het kader van het 10-jarig bestaan ontvingen onze vaste sponsors in december een kleine attentie.
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De voortgang van bestaande projecten en nieuwe projecten in 2019

Projecten in Peru
Uiteraard wordt het meeste geld besteed aan de kosten van onderwijs voor de kinderen. Daarnaast
ondersteunde Poco a Poco in 2019 de volgende projecten in Peru:
• Het voedingsproject, mogelijk gemaakt door een van de sponsoren van Poco a Poco, werd gecontinueerd.
Enkele kinderen die geen ondersteuning krijgen van een padrino, krijgen op school gedurende het hele
schooljaar een goede voedzame lunch aangeboden.
• De samenwerking met onze Peruaanse partner Fairservices werd gecontinueerd. Wij ondersteunden 2
meisjes uit het Chaska project van Fairservices. Dit project behelst ondersteuning van jonge meisjes op het
gebied van mentale begeleiding, voorlichting en ondersteuning schoolactiviteiten.
• Marco kreeg zoals voorgaande jaren geld voor zijn studentenkamer.
• Moeder Clorinda (van Marco en Alcides) ontving steun voor de gevolgen van het wegvagen van haar huis
door een modderstroom. De vele donaties, waar een oproep voor werd gedaan door Poco a Poco, werden
aangewend voor behandeling in het ziekenhuis en als bijdrage voor de woonlasten van haar tijdelijke woning.

Projecten in Nederland
•

In 2019 organiseerde Rotary
Zoetermeer Zegwaart een filmavond, een
inloopdiner en een benefietconcert, waar
de inmiddels beroemde zusjes Pedano
geheel onbezoldigd optraden. Van deze
drie evenementen kwam de opbrengst
ten goede aan Poco a Poco.
Het exacte bedrag wordt in
2020 bekendgemaakt.
• Samen met VOF ‘De
Wijnvrienden’ organiseerde
het bestuur eind augustus
een wijnproeverij tbv Poco
a Poco. De opbrengst was
bijna € 800,-.
• Voorzitter Carolien en
secretaris Ton liepen in juli
de 4-daagse van Apeldoorn
en hadden hieraan een
sponsoractie voor Poco a
Poco gekoppeld. De opbrengst was
€ 2.000,-!
• Bij alle acties in Nederland
besteedden we ruim aandacht aan
het 10-jarig bestaan van Poco a Poco,
wat de opbrengst in positieve zin heeft
beïnvloed!

Overig
• Willem Dekker uit Zoetermeer startte eind 2019 met het

schrijven van een boek over tien jaar ‘Poco a Poco’. Het boek
komt voorjaar 2020 uit.
• In 2019 werd het privacy beleid aan de nieuwe wetgeving
(AVG) aangepast.

een live verbinding met onze kinderen in Peru
tijdens het concert.
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Financiën

In financiële zin is
het jaar 2019 positief
afgesloten, 89%
van de uitgaven kon
worden besteed
aan het goede doel.
Door andere, zuivere
toepassing van de
ANBI regels is dit
percentage lager dan
in 2018. Het bestuur
streeft ernaar de
komende jaren het
percentage weer
> 90% te krijgen.
In vergelijking met
2018 heeft Poco a
Poco eind 2019 een
flink hoger saldo.
Deze reserves
nemen we graag
mee naar 2020 om
nieuwe projecten
in Cusco te kunnen
ondersteunen.
Hiernaast vindt u de
staat van baten en
lasten 2019.

Bestuur

De vacature in het bestuur werd in januari
vervuld. In 2019 was de samenstelling van
het bestuur:
Voorzitter: Carolien van Eerde
Secretaris: Ton van Happen
Penningmeester: Gerhard Jansen
Bestuurslid communicatie: Renée Pathuis
Algemeen bestuurslid: Daan van Wijk

Ondersteuning van het bestuur

De samenwerking met, en ondersteuning door Mariela Cutimbo Sarmiento heeft
in de loop van het jaar meer vorm gekregen. Zij onderhoudt de contacten met
Eliana in Peru.
Misra Turp was ook in 2019 actief in ondersteuning op het gebied van social
media. De coördinatie in Peru was in handen van John Adriaensens op beleidsniveau en van Eliana Astete Kuyro op persoonlijk niveau en begeleiding
van de kinderen.

+31 (0) 6 5538 7896 | info@poco-a-poco.nl | facebook.com/pocoapococusco | twitter@pocoapocoperu | www.poco-a-poco.nl | instagram pocoapocoperu

Stichting Poco a Poco | Zoetermeer | KvKnr. 17246144 | Reknr. NL52 RABO 0142 0848 16 t.n.v. Stichting Poco a Poco
Poco a Poco heeft een ANBI status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.
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