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Stichting
Mamita
Alice

Voorwoord
Beste vrienden en geïnteresseerden van
Stichting Mamita Alice.

geworden en er zijn goede vooruitzichten dat
de winst terugvloeit naar onderwijs en welzijn.

Het bestuur van Mamita Alice kijkt vol trots
terug op een succesvol 2019. Dit jaar hebben de
stichting en haar vrienden wederom een
geweldige (financiële) bijdrage kunnen leveren
aan ondersteuning van onderwijs en
welzijnsactiviteiten voor kinderen in Ayacucho
in Peru.

Een geweldige opsteker voor Mama Alice is dat
Frederique Kallen (de oprichtster en spil in deze
NGO), de World of Children Education Award
won. Deze prijs wordt jaarlijks wereldwijd
toegekend aan een persoon die zich inzet voor
onderwijs
en
verbetering
van
toekomstmogelijkheden voor kinderen; een
geweldig bewijs van waardering.

Begin 2017 is de stichting Mamita Alice in het
leven geroepen met als doel het ondersteunen
van projecten die zich inzetten voor kansarme
kinderen in Ayacucho. Met deze ondersteuning
-m.n. in onderwijs en welzijnsprojecten- bieden
wij kansarme kinderen veiligheid, geborgenheid
en meer kansen op een betere toekomst.
In 2019 heeft onze stichting wederom
bijgedragen aan onderwijs en welzijn van NGO
Mama Alice. Onderwijs ondersteuning heeft als
doel zowel het verbeteren van schoolprestaties
als het stimuleren van een positief zelfbeeld bij
de kinderen. Ondersteuning vindt plaats op het
niveau van kleuter-, basis- en middelbaar
onderwijs en vakopleidingen (barman, kok en
ober). De welzijnsondersteuning kreeg de vorm
van
gezinsondersteuning
(bijvoorbeeld
tegengaan/ voorkomen van huiselijk geweld),
projecten gericht op hygiëne/schoonwater en
activiteiten gericht op individuele kinderen
zoals
aanpak
gedragsproblematiek,
traumaverwerking en hulp bij depressieve
gevoelens. Voor de exacte financiële omvang
van de ondersteuning verwijs ik graag naar de
financiële paragraaf in dit jaarverslag.
Het is in ieder geval goed om hier al te
vermelden dat we het jaar financieel hebben
afgesloten met een positief resultaat.
Naast deze onderwijs/welzijnsprojecten is er
ook veel tijd, geld, energie en enthousiasme
gestoken in het realiseren van het Touristic
Training Centre QuinuaQ (TTC).
Dit
opleidingsrestaurant is in 2019 operationeel
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In 2019 hebben wij gelukkig twee enthousiaste
mensen kunnen toevoegen aan het team, Stan
Wintraecken als bestuurslid, Rick Stegeman als
ondersteuning op m.n. het gebied van
fondsenwerving. Beiden hebben ervaring in de
projecten in Ayacucho.
De resultaten 2019 van onze stichting zijn mede
dankzij de donaties en het vertrouwen van een
grote groep donateurs, sponsoren en
betrokken mensen positief. Dit maakt voor de
kinderen in Ayacucho hét verschil.
In dit jaarrapport geven we een inkijk in de
resultaten van de stichting. Zowel financieel als
inhoudelijk laten we zien welke resultaten we
gezamenlijk boeken voor de kinderen in
Ayacucho.
We hopen uiteraard dat we de komende jaren
weer op het enthousiaste netwerk van
sponsoren en betrokkenen
bij
Mamita
Alice
kunnen rekenen!
Samen maken we
het
verschil
voor
de
toekomst van
de kinderen!
Hans Jonker
Voorzitter
Stichting
Mamita Alice
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Projecten in Peru
In het jaar 2019 heeft Stichting Mamita Alice verschillende projecten in Ayacucho, Peru financieel
gesteund. Deze projecten zijn allemaal uitgevoerd door de NGO Mama Alice Peru.

NGO Mama Alice Peru
De NGO is een onafhankelijke stichting,
gevestigd in Ayacucho waar ze ook haar
werkzaamheden uitvoert. De in 2004
opgerichte NGO is wettelijk erkend door de
Peruaanse staat.
Ze werken met kansarme kinderen in het
Peruaanse
Andes
gebergte
in
de
achterstandswijken van Ayacucho, Peru. Bijna
alle kinderen komen uit een schrijnende
thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand
met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel
misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. Dit
heeft grote invloed op hun zelfbeeld, hun
onderwijsresultaten
en
hun
toekomstperspectief.
Voor het duurzaam verbeteren van de
toekomst van de kinderen werkt de
NGO aan alle aspecten van hun
ontwikkeling. Waar mogelijk
werken zij samen met andere
instanties in Peru, zodat de
kinderen zo goed mogelijk
geholpen worden.
Mama Alice beschikt over een
professionele Peruaanse staf:

leerkrachten, psychologen, maatschappelijk
werkers en verpleegkundigen.
Ze bieden kinderen en jongeren tussen de vier
en achttien jaar:
•
•
•
•
•
•

Aanvulling op het reguliere onderwijs door
huiswerkbegeleiding en bijscholing
Voorlichting over psychosociale thema’s
Voorlichting over voeding, gezondheid en
behandelen van ondervoeding
Persoonlijke begeleiding van kinderen en
families
Diverse vakopleidingen voor jongeren met
weinig toekomstperspectief
Een veilige plek waar warmte en
geborgenheid de basis zijn
Met de hulp van Mama Alice kunnen
kinderen en jongeren in Ayacucho
de
vicieuze armoedecirkel
doorbreken
en
kunnen
verslavingen, gewelddadige
relaties,
prostitutie,
vroegtijdig school verlaten,
jeugdbendes
en
het
straatleven
omgezet
worden in een positief
toekomstperspectief.

De projecten die gesteund zijn, zijn onder te verdelen in een viertal pijlers die ook door de NGO Mama
Alice Peru worden aangehouden. Deze pijlers worden door de stichting als belangrijk geacht in het
teweegbrengen van onze doelstelling: een positieve, duurzame verandering in de leefsituatie van
kansarme jongeren in Ayacucho, Peru.
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De vier pijlers
1 Onderwijs
De grootste en belangrijkste pijler voor Stichting Mamita Alice is onderwijs. Gedurende 2019 heeft de
stichting verschillende onderwijsprogramma’s van NGO Mama Alice Peru gesteund, waaronder:
“Mijn klas is te gek”
In het onderwijsprogramma biedt Mama Alice huiswerkbegeleiding en
bijscholing aan kleuters, basisschoolleerlingen en middelbare scholieren.
Leerlingen met ernstige leerachterstanden krijgen individueel
onderwijs aangeboden.
Daarnaast verzorgt Mama Alice
computeronderwijs en wiskundelessen omdat deze cruciaal zijn voor
het goed functioneren in de huidige maatschappij. Ook worden er
muziek- en sportlessen aangeboden ter bevordering van de creatieve,
sociale en fysieke ontwikkeling van de kinderen. Door het
onderwijsprogramma zien we dat de schoolprestaties van de leerlingen
verbeteren, er minder voortijdig schooluitval is en de leerlingen meer
sociale vaardigheden hebben. Dit vertaalt zich in een beter zelfbeeld.
“Ik kan lezen en schrijven”
Met steun van Stichting Unesco Centrum Nederland is in 2019 extra aandacht besteed aan lezen en
schrijven. Middels nieuwe methoden en allerlei creatieve spellen en activiteiten is gewerkt aan het
verbeteren van het lees- en schrijfniveau van de kinderen van de basisschool (225ll). Door het project is
het spel-, begrijpend lezen- en schrijfniveau toegenomen en zijn de kinderen meer boeken gaan lezen.

2 Welzijn
De tweede pijler die hoog in het vaandel bij de stichting staat is welzijn. Stichting Mamita Alice heeft de
NGO Mama Alice Peru op de volgende fronten hulp geboden:
Werk met families

Preventie & directe behandeling Individueel werk met kinderen

“Werken met gezinnen voor een
betere toekomst”.

“Schoon water en betere
hygiëne”.

Wanneer
de
thuissituatie
onveilig is of wanneer wordt
gezien dat individuele hulp aan
een kind ontoereikend is om
veranderingen te creëren,
ondersteunt Mama Alice het
gezin. Vaak starten ze met één
probleem en komen er dan
achter dat er meer problemen
zijn. De meest voorkomende
problemen bij de gezinnen zijn
huiselijk
geweld,
slechte
communicatie,
extreme
armoede en verslavingen.

Binnen de gezondheidszorg
probeert de stichting de
kinderen in Ayacucho, Peru op
verschillende
manier
te
steunen. Dit wordt bijvoorbeeld
gedaan
door
de
juiste
hulpmiddelen in te schakelen,
maar ook door workshops te
laten
verzorgen
over
tandenpoetsen,
persoonlijke
hygiëne en de toegankelijkheid
van de gezondheidszorg.
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“Ik mag er zijn”.
De stichting helpt de kinderen in
Peru door het inschakelen van
professionals die met de
gezinnen en kinderen werken.
Zo is er veel aandacht voor
gedragsproblematiek, leer- en
ontwikkelingsstoornissen,
traumaverwerking
en
depressieve gevoelens.
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3 Vakopleidingen
De stichting vindt het belangrijk om kinderen en jongeren een
duurzame toekomst te bieden. Dit kan onder andere worden
bewerkstelligd door vakopleidingen te steunen die door
organisaties in Ayacucho, Peru worden aangeboden.
In het jaar 2019 heeft de stichting een grote focus gelegd op
de “vakopleiding tot kok, ober en barman” van de NGO Mama
Alice Peru. De opleiding vindt plaats bij het Toeristisch
Opleidingen Centrum (TOC) van de NGO in Quinua. Dit
restaurant heet QuinuaQ en begint een steeds grotere mate
van populariteit onder de Peruaanse bevolking te kennen. Op
deze wijze kunnen de jongeren veel leren tijdens de opleiding,
volgen ze een uitgebreide stage en hebben ze uitgroeimogelijkheden
naar een vaste werkplek bij afronding van de opleiding.

4 Projecten
Naast de drie belangrijke pijlers van onze stichting, worden er jaarlijks ook een aantal projecten
gesteund. In 2019 waren dit onder andere:
De Mamita’s
De Mamita’s bestaat uit een groep moeders die
ooit voor het eerst bij elkaar kwamen om
moeilijkheden en problemen te bespreken die
zij in het dagelijks leven tegenkomen. Inmiddels
is deze groep uitgegroeid tot een groep
enthousiaste moeders die naast het uitwisselen
van
ervaringen
handgemaakte
kwaliteitsproducten maken. Dit wordt gedaan
binnen een veilige werkplek. De producten
worden zoveel mogelijk in Peru verkocht, maar
wij helpen de Mamita’s ook om de gemaakte
producten aan Nederlandse en Belgische
geïnteresseerden te verkopen.
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QuinuaQ
Het doel van QuinuaQ, het Toeristische
OpleidingenCentrum van Mama Alice, is om
werkgelegenheid te creëren voor jongeren. Op
deze manier wordt ervoor gezorgd dat jongeren
een goede toekomst voor zichzelf kunnen
opbouwen en kunnen zorgen voor toekomstige
generaties. Tegelijkertijd zorgt QuinuaQ voor
een duurzame financiële basis voor de
toekomst van NGO Mama Alice Peru.
Om dit te bewerkstelligen heeft QuinuaQ een
restaurant geëxploiteerd samen met vele
activiteiten en producten. In de toekomst is het
plan van QuinuaQ een hotel en een taalschool
te bouwen.
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Projecten in Nederland
In 2019 heeft de stichting diverse activiteiten georganiseerd om donaties te werven voor Mama Alice
en bewustwording te creëren voor de problematiek in Ayacucho.
Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

•
•

•

•

Een sponsordiner in samenwerking met de Hotel- en
Management School in Maastricht.
Een grootschalige crowdfundingsactie via 1%-club.
Een klassiek concert in samenwerking met biologische
supermarkt Gedeelde Weelde in Maastricht.
Acte de presence geven op diverse (kerst)markten om
handgemaakte producten van de Mamita’s te verkopen.
Deze producten werden tevens verkocht in
verschillende winkels, waaronder ‘Ieder z’n Vak’ in
Nijmegen.
Emballage actie waar €500,- is opgehaald bij supermarkt
Plus Kleijnen te Gulpen.
Samenwerking met Barbosa (Fairtrade handelaar). Via
Barbosa liggen de Mamita spulletjes in verschillende
wereldwinkels verspreid over Nederland.
Voorlichting geven over ontwikkelingssamenwerking en
Peru aan jongeren van Global Exploration die naar
Ayacucho zijn geweest.
Nomineren van Frederique Kallen voor de World of
Children Education Award 2019 en het genereren van media-aandacht voor het winnen van deze
prijs (o.a. reportage bij L1 en RTV Maastricht, artikelen in de Limburger en in diverse lokale huisaan huisbladen).

Ook zijn er door vrienden van de stichting weer diverse acties georganiseerd om aandacht te genereren
voor de stichting en geld in te zamelen. Een greep hieruit:
•
•
•
•
•

Concerten georganiseerd door Ensemble Vaals Vocaal.
Lezingen van Harry Huijben over zijn voettocht met paard en hond.
Huiskamerconcerten georganiseerd door Brains and More te Maastricht.
Geldinzameling op verjaardagen, geboorte, trouwerij, overlijden, jubilea e.d.
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft in hun digitale nieuwsbrief een interview met de stichting
geplaatst over de samenwerking rondom het TOC. Tevens heeft het fonds meegeholpen aan het
genereren van media-aandacht rondom het winnen van de World of Children Education Award.
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Reguliere activiteiten van de stichting
In het algemeen zet de Stichting in op het zo goed mogelijk informeren
van donateurs en vrijwilligers via sociale media (website, facebook).
Donateurs worden maandelijks geïnformeerd over de situatie in
Peru, via de maandelijkse incasso mail. Ook worden donateurs
betrokken gehouden tijdens evenementen zoals de concerten
en het sponsordiner. Ook dit jaar hebben betrokkenen weer een
kerstgroet ontvangen. Na honorering van een aanvraag vindt
altijd toezending van een bedankbrief plaats namens het
bestuur. Indien het e-mailadres bekend is, worden particuliere
donateurs bedankt voor hun donatie. Sinds 2019 krijgen
vrienden van de stichting een aantal keer per jaar een Nieuwsbrief;
in 2019 is de nieuwsbrief 5 keer verschenen (maart, mei, augustus,
oktober en december).

Fondsenwerving
Natuurlijk heeft de stichting niet stilgezeten op het gebied van fondsenwerking in 2019. Wij hebben een
aanvraag ingediend bij verschillende stichtingen/fondsen. De volgende fondsen hebben onze aanvraag
gehonoreerd.
In willekeurige volgorde:
•
•
•
•
•
•

Stichting Beheer Groenenscheldt
Stichting Cura II
Stichting Mia Keulaerds fonds
Stichting UNESCO Centrum Nederland
Jacoba van Wassenaar fonds
Stichting Leon Reinards
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•
•
•
•
•

Stichting KenD
Stichting de Bruijn-Kleinen
Wim Tijhaar educatie Fonds
Boeken voor Mensen i.s.m. Rotary
Maastricht Oost
Stichting oud papier Eijsden (SOPE)
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Financiële verantwoording
Financieel beleid: hoe gaan we met ons geld om?
Verkrijging van vermogen
Conform het beleidsplan 2017-2020 wordt het vermogen van de stichting gevormd door subsidies,
donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten. Meer concreet werft
de stichting de inkomsten op de volgende wijze:
• De stichting ontvangt inkomsten van vaste donateurs die
door middel van een automatische incasso of op
zelfstandige wijze op regelmatige basis een financiële
bijdrage leveren.
• De stichting ontvangt eenmalige donaties.
• De stichting dient aanvragen in bij fondsen.
• De stichting organiseert activiteiten die resulteren in een
financiële bijdrage van de deelnemers.
• Externe partijen of bekenden van de stichting organiseren
activiteiten die resulteren in een financiële bijdrage voor
de stichting.
• De stichting verkoopt handgemaakte Peruaanse
producten.

Uitgaven
Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt aan
kansarme jongeren in Peru. Bestedingen worden gedaan op basis van de begroting welke is opgesteld
op basis van de aanvragen die wij aan het begin van elk jaar ontvangen. Dat neemt niet weg dat de
stichting in Nederland noodzakelijke kosten moet maken om de stichting draaiende te houden. Dit
betreffen voornamelijk “administratieve kosten”, zoals de kosten voor de website, bankrekening en
kantoorartikelen (printkosten, enveloppen etc.). Indien het bestuur of andere vertegenwoordigers van
de stichting kosten maken, die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting,
worden deze kosten in beginsel vergoed tegen een zo gunstig mogelijk tarief (reiskosten, bedankjes,
etc.). Het bestuur ontvangt géén beloning voor de werkzaamheden.
De stichting streeft ernaar ten minste 85% van de baten rechtstreeks aan de doelstellingen in Peru te
besteden (bestedingsratio). Dit jaar hebben we een bestedingsratio van 95%.

Toelichting begrippen in financieel jaarverslag
Begroting: Dit geeft aan hoeveel we beoogden op te halen per project in het jaar 2019.
Baten: Dit geeft aan hoeveel geld er daadwerkelijk binnen is gekomen voor een specifiek project
Lasten: Dit geeft aan hoeveel geld er daadwerkelijk besteed is aan een specifiek project.
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Financieel verslag: hoe hebben we het in 2019 gedaan?
Dit jaar is de overstap gemaakt naar een officieel boekhoudprogramma. Aan het begin van 2019 is er
voor onze stichting een begroting opgesteld. Deze begroting is opgesteld op basis van de ontvangen
aanvragen uit projecten in Peru en op basis van de realisatie van 2018.

Begroting

Bedrag

Basisonderwijs

€

31.296,42

Middelbaar onderwijs

€

25.608,69

Individueel werk met kinderen

€

8.603,26

Werk met families

€

7.267,42

Preventie en directe behandeling

€

21.659,72

Koksopleiding

€

13.337,94

Overhead

€

3.000,00

Mamita's

€

7.000,00

Totaal

€

117.773,45

Deze begroting vormde het doel voor het binnenhalen van donaties in
het jaar 2019. Helaas zijn we in 2019 niet in staat geweest om de
begroting te realiseren. Dit heeft impact gehad op de projecten die
we in Peru hebben kunnen uitvoeren. In goed overleg met NGO
Mama Alice Peru hebben we onderzocht waar we het tekort
hebben kunnen verwerken. Dankzij veel attente donaties aan
het einde van 2019, hebben we deze impact op de projecten
kunnen beperken.
Hierna volgt eerst een verdere toelichting op de baten en lasten,
oftewel de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
Tenslotte presenteren we de balans waarop de huidige financiële
situatie van de stichting zichtbaar is.
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Staat van Baten en Lasten
Hieronder wordt een samenvattende Staat van Baten en Lasten weergegeven. Hierin is weergegeven
welke baten er gedurende 2019 binnen zijn gekomen. In voorgaande jaren hebben we dit
gepresenteerd op basis van de bron, bijvoorbeeld fondsen, acties van derden. We hebben er dit jaar
voor gekozen om de focus te verleggen naar het project waarvoor de donatie gedaan wordt. Verder is
in het overzicht aangegeven welke bestedingen we in 2019 gedaan hebben.

Staat van Baten en Lasten Stichting Mamita Alice
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
Baten

Lasten

Opbrengst t.b.v. Algemene
donaties (ongelabeld)

€

Opbrengst t.b.v. Incidentele
projecten

€

Opbrengst t.b.v.
Basisonderwijs

€

Opbrengst t.b.v. Preventie en
directe behandeling

€

73.775 Overheadkosten

€

4.880

7.820 Besteding Incidentele
projecten

€

2.333

8.560 Besteding Basisonderwijs

€

14.020

Besteding Middelbaar
onderwijs

€

10.520

Besteding Individueel werk
met kinderen

€

8.020

Besteding Werk met families

€

3.000

€

10.425

€

4.300

€

425

€

48.419

€

106.346

€

-3.989

8.053 Besteding Preventie en
directe behandeling
Besteding Koksopleiding

Opbrengst t.b.v. Mamita's

€

4.145 Besteding Mamita's
Besteding TTC

Totaal

€

102.353 Totaal
Resultaat
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Baten
De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen €102.352,93. Veruit de meeste donaties komen
ongelabeld binnen. Dat betekent dat wij de vrijheid hebben om te kiezen aan welk project in Peru het
besteed wordt. Ongelabeld geld wordt in eerste instantie aan onze hoofddoelstelling besteed,
onderwijs. Verder overleggen wij met NGO Mama Alice Peru om te beslissen waar het geld het beste
ingezet kan worden. De gelabelde gelden zijn voornamelijk afkomstig van grotere fondsen. Zij willen het
geld dan investeren in een bepaald project. De baten zijn onder meer afkomstig uit:
•
•
•
•
•
•

Eenmalige donaties en donaties van vaste donateurs.
Donaties op basis van automatische incasso van vaste donateurs.
Donaties op basis van acties van derden (concerten, collectes, inzamelingsacties, verjaardagen,
geboorten).
Opbrengsten van eigen acties, waaronder het sponsordiner en de crowdfunding.
Donaties naar aanleiding van fondsenwerving.
Verkoop van Peruaanse producten gemaakt door Mamita’s.

Verdeling baten

Preventie en directe
behandeling
€8.053,37
Basisonderwijs
€8.053,37

Mamita's
€4.144,79

Incidentele projecten
€7.820,00
Algemene donaties
(ongelabeld)
€74.274,77
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Lasten
De totale lasten bedroegen in 2019 €106.345,24. De bestedingsratio dit jaar was 95%. Dat wil zeggen
dat 95% van de totale uitgaven is besteed aan onze doelstelling, namelijk projecten in Ayacucho. De
andere 5% is besteed aan beheer en administratie. Daarmee is de doelstelling van een minimale
bestedingsratio van 85% in 2019 ook behaald.
De lasten voor beheer en administratie bedroegen €4.880,14. Het betreffen de noodzakelijke kosten
om de stichting “draaiende te houden”. Onder deze categorie vallen onder meer kosten voor het
aanhouden van de bankrekening, website en postbus, kosten voor bedankjes en het fondsenwerven.
Twee grote lasten waren het sponsordiner (36%) en de accountant (35%).
De lasten voor de besteding aan de doelstelling bedroegen € 101.461,10. Onder deze categorie vallen
de bedragen die het bestuur heeft uitgegeven aan de projecten in Peru. In onderstaande diagram is
weergegeven aan welke specifieke projecten deze besteed zijn. Meer inzicht in bijvoorbeeld het aantal
geholpen leerlingen, kunnen jullie terugvinden in het jaarverslag van onze Peruaanse partner NGO
Mama Alice Peru.

Verdeling lasten
Overhead kosten
€4.880,14

Besteding Incidentele
projecten
€2.332,50
Besteding
Basisonderwijs
€14.020,00
Besteding Middelbaar
onderwijs
€10.520,00

Besteding Toeristisch
training centrum
€48.419,01

Besteding Individueel
werk met kinderen
€8.020,00

Besteding Werk met
families
€3.000,00

Besteding Mamita's
€424,73

Jaarverslag 2019

Besteding Koksopleiding
€4.300,00

Besteding Preventie en
directe behandeling
€10.424,86

13

Balans per 31 december 2019: hoe staan we ervoor?
Hieronder wordt een verkorte balans weergegeven. De uitgebreide balans kan worden opgevraagd bij
het bestuur.

Balans Stichting Mamita Alice per 31 december 2019
Debet (activa)

Credit (passiva)

Liquide Middelen

€ 68.827,12 Crediteuren

BTW

€

Totaal generaal

Jaarverslag 2019

€

€

53,46

337 Stichtingskapitaal (potjes)

69.164,12 Totaal

Algemene donaties

€ 56.802,24

Incidentele projecten

€

7.120,00

Basisonderwijs

€

27,36

Mamita's

€

5.161,06

€ 69.164,12
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Dankwoord
Van deze gelegenheid willen we ook gebruik maken om iedereen te bedanken die ons in 2019 heeft
gesteund. Dank aan alle betrokkenen, vrienden, donateurs, fondsen en vrijwilligers. Ook willen we
Frederique Kallen, Elba Zegarra Vila en de NGO Mama Alice Peru bedanken voor de prettige
samenwerking in 2019.

Tot volgend jaar!
Hans Jonker
Wouter Kersten
Rebecca Ramakers
Stan Wintraecken
Judith Havas
Rick Stegeman

–
–
–
–
–
–

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Bestuursondersteuner fondsenwerving en secretariaat
Bestuursondersteuner fondsenwerving

Stichting Mamita Alice
Postbus 5151
6202 WH Maastricht, NL
T: +31 6 101 38 658
E: info@mamitaalice.org
IBAN: NL95RABO 0316 3137 93
KvK: 67826989
RSIN: 857188811

Jaarverslag 2019
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