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Voorwoord  

Beste vrienden en geïnteresseerden van Stichting Mamita Alice, 

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de Covid19 pandemie. De impact van dit virus was in 
Peru echter vele malen heftiger dan in Nederland. De maatschappelijke ontwrichting in Peru betrof 
direct het welzijn en de gezondheid van de bevolking; het onderwijs lag stil, basale hygiëne-middelen 
waren schaars, de gezondheidszorg stond onder zware druk en velen verloren hun baan met armoede 
en honger als gevolg. De armsten van de bevolking ondervonden de zwaarste gevolgen.  

Gezien de gigantische impact van de Covid19 pandemie op de situatie in Peru, zal het jaarverslag van 
2020 dan ook een ander verhaal vertellen dan de voorgaande jaarverslagen. We zullen beschrijven hoe 
de pandemie het werk van Stichting Mamita Alice heeft beïnvloedt: wat het betekend heeft voor de 
projecten in Peru die we financieel ondersteund hebben, en wat het betekend heeft voor onze 
kernaciviteiten in Nederland. We beginnen het jaarverslag dan ook met een beschrijving van de impact 
van Covid19 op de samenleving in Peru, en in het bijzonder Ayacucho, de stad waar onze inzet primair 
op is gericht. 

Voor ons als bestuur van de Stichting Mamita Alice heeft dit betekend dat wij de begrote financiële 
ondersteuning aan de projecten in Ayacucho diverse malen hebben moeten aanpassen. Naast de 
reguliere ondersteuning van onderwijs- en welzijnsactiviteiten hebben wij extra fondsen geworven voor 
voorzieningen om onderwijs- en welzijnsactiviteiten zo goed als mogelijk te continueren. Bijvoorbeeld 
om steunpakketten met voedsel en hygiëne middelen voor de armste gezinnen aan te kunnen schaffen, 
en om mobieltjes aan te kunnen schaffen om onderwijs- en welzijnsactiviteiten op afstand vorm te 
kunnen geven. In het tweede en derde hoofdstuk zoomen wij hierop in. Gelukkig hebben donateurs en 
fondsen het mogelijk gemaakt om deze extra, gerichte ondersteuning te bieden waardoor de Covid19 
impact voor de doelgroep iets verlicht kon worden.  

Daarnaast hebben ook dit jaar weer verschillende vrijwilligers op diverse manieren hun steentje 
bijgedragen aan de activiteiten van de stichting.  Door de Corona maatregelen konden de gebruikelijke 
fysieke evenementen niet plaatsvinden dit jaar, maar samen met de vrijwilligers hebben we geprobeerd 
om digitale alternatieven te organiseren. Zo hebben studenten van de Hotel Management School 
Maastricht ondersteuning geboden bij het organiseren van een online culinair evenement, en heeft 
Karlijn Peerboom online zelfgemaakte armbandjes verkocht. Verdere activiteiten zullen in het 
jaarverslag toegelicht worden.   

Binnen onze Stichting heeft zich afgelopen jaar ook een personele wissel voorgedaan. We hebben 
afscheid genomen van Wouter Kersten, die zich als penningmeester een aantal jaren zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de Stichting. Inmiddels heeft Stan Wintraecken zijn functie van algemeen 
bestuurslid verruild voor de functie van penningmeester. 

De resultaten van onze Stichting zijn in 2020 -ondanks de pandemie- wederom positief geweest, dankzij 
het vertrouwen en de bijdragen van een grote groep donateurs, vrijwilligers en verdere betrokkenen. 
Dit maakt voor de kinderen in Ayacucho wederom hét verschil! Wij hopen uiteraard dat we de komende 
jaren weer kunnen rekenen op het enthousiaste netwerk van betrokkenen bij het werk van Stichting 
Mamita Alice. Opdat we samen kunnen bijdragen aan de toekomst van kinderen in Ayacucho! 

 

Hans Jonker,  
Voorzitter Stichting Mamita Alice 
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Corona 
 

In 2020 werden we overvallen door het Coronavirus. De gevolgen van zowel het virus zelf als de 
maatregelen die getroffen moesten worden zijn wereldwijd voelbaar. Hoewel ieder individu op de een 
of andere manier geraakt wordt, werden door deze situatie ook de grote verschillen tussen landen 
opnieuw pijnlijk duidelijk. In Peru werd de schok harder gevoeld dan in Nederland. Zo was de lockdown 
in Peru veel strenger en van langere duur dan in Nederland, omdat de Peruaanse gezondheidszorg 
gegarandeerd zou omvallen als er niet hard zou worden ingegrepen. Ondanks deze strenge 
maatregelen, vonden er helaas toch relatief veel besmettingen en sterfgevallen plaats in Peru. Volgens 
de John Hopkins Universiteit heeft Peru relatief gezien het hoogste sterftecijfer ten gevolge van Corona 
ter wereld. Dit komt mede doordat veel Peruanen, vooral diegenen die werkzaam zijn in de informele 
economische sector, genoodzaakt waren om ondanks de maatregelen toch aan het werk te gaan om te 
proberen te voorzien in hun levensonderhoud.  

De gevolgen in Peru waren en zijn nog steeds groot. Zo werd er afgelopen jaar een toename gezien in 
werkloosheid. Veel gezinnen verloren hun werk en daarmee de mogelijkheid om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Hoewel de staat steun beloofde bleek deze in de praktijk vaak 
ontoereikend. Daarbij vond de verdeling van deze staatssteun niet altijd eerlijk plaats. Er werden lijsten 
gemaakt met de namen van gezinnen die in aanmerking kwamen voor de steun. Vaak stonden op deze 
lijsten veel namen van familieleden en vrienden van de verantwoordelijken. Het geld kwam hierdoor 
niet terecht bij de mensen die het het hardst nodig hadden. 

Daarnaast werden tijdens de strenge lockdown in Peru ook de scholen in het hele land gesloten. De 
meeste kinderen waren hierdoor grotendeels aangewezen op thuisonderwijs, oftewel: zelfonderwijs. 
Voor iedere leeftijdscategrie werd er dagelijks een uurtje onderwijs uitgezonden op de publieke 
omroep; verre van toereikend natuurlijk, vooral voor de kinderen met slechte toegang tot tv en internet, 
en met ouders die zelf laaggeschoold zijn. Het gevolg laat zich raden: een toename in de 
leerachterstanden en kansenongelijkheid tussen kinderen uit verschillende milieus. Erger nog is dat de 
kinderen die uit een schrijnende gezinssituatie komen, vast zaten in deze situatie en geen steun meer 
konden vinden bij leraren en klasgenootjes.   

In de armste gebieden van Peru was het op een gegeven moment voor veel gezinnen zelfs moeilijk om 
aan voldoende eten te komen. Zo ook in Yanama, één van de armste wijken van Ayacucho, waar veel 
van de projecten die wij in de afgelopen jaren financieel ondersteund hebben zich op gericht hebben. 
De gezinnen uit Yanama die geen eten meer hadden hingen witte vlaggen uit. Waar mogelijk werden 
deze gezinnen ondersteund door andere gezinnen en door hulporganisaties die actief zijn in dit 
stadsdeel.  

Samenvattend is veel van de vooruitgang die de afgelopen jaren in Ayacucho geboekt is, weer teloor 
gegaan door de gevolgen van de Corona-pandemie. Het stimuleren van ontwikkelingswerk in deze regio 
blijft dus van groot belang en Stichting Mamita Alice zal zich hier de komende tijd dan ook onverminderd 
voor blijven inzetten. In de volgende hoofdstukken zullen wij toelichten welke invloed de Corona-
pandemie heeft gehad op ons werk: zowel de projecten in Peru die wij financieel hebben ondersteund, 
als de activiteiten in Nederland die wij hebben georganiseerd.   
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Projecten in Peru 
 

Ook in 2020 heeft Stichting Mamita Alice zich ingezet om financiële steun te bieden aan projecten die 
zich inzetten voor een verbetering van de levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen in Ayacucho, Peru. We zijn in deze missie geïnspireerd door het werk van NGO Mama Alice, 
maar staan open om ook aanvragen van andere stichtingen te ontvangen die binnen deze missie vallen. 
Afgelopen jaar hebben wij een aanvraag ontvangen om verschillende projecten van NGO Mama Alice 
te ondersteunen. De aangevraagde projecten passen geheel binnen onze eigen missie en we hebben 
dan ook besloten alle aanvragen te honoreren. Hieronder zuIlen wij eerst een korte beschrijving geven 
van NGO Mama Alice,  om vervolgens in te gaan op de specifieke projecten die wij in 2020 financieel 
hebben ondersteund.  

NGO Mama Alice Peru
NGO Mama Alice is een onafhankelijke stichting 
gevestigd in Ayacucho, Peru, waar zij ook al haar 
werkzaamheden uitvoert. De NGO is in 2004 
opgericht door Frederique Kallen (zie foto), en 
is wettelijk erkend door de Peruaanse staat.  

De NGO zet zich in voor kansarme kinderen in 
de armste wijken van Ayacucho, een stad in het 
achterland van Peru, aan de voet van de Andes. 
Bijna alle kinderen komen uit een schrijnende 
thuissituatie: ze groeien op in armoede, en 
krijgen vaak te maken met slechte hygiëne, 
ondervoeding, alcoholisme, huiselijk geweld, en 
seksueel misbruik. Dit heeft grote invloed op 
het zelfbeeld en de onderwijsresultaten van 
deze kinderen, en daarmee ook hun toekomst-
perspectief. 

NGO Mama Alice zet zich in om een positieve, 
duurzame verandering in de leefsituatie van 
deze jongeren in Ayacucho te realiseren. Om dit 
doel te bereiken probeert zij bij te dragen aan 
alle aspecten van de ontwikkeling van deze 
kinderen. Waar mogelijk werkt de NGO samen 
met andere instanties in Ayacucho, zodat de 
kinderen zo goed mogelijk geholpen worden. 

Mama Alice beschikt over een professionele 
Peruaanse staf, voornamelijk bestaande uit 
leerkrachten, psychologen, maatschappelijk 
werkers en verpleegkundigen. Dit maakt de 
NGO een instantie voor én door de inwoners 
van Ayacucho.    

Concreet bieden zij jongeren tussen de 4 en 18:  

● Aanvulling op het reguliere onderwijs door 
huiswerkbegeleiding en bijscholing 

● Voorlichting over psychosociale thema’s 
zoals mentale gezondheid 

● Voorlichting over voeding, gezondheid en 
het behandelen van ondervoeding 

● Persoonlijke begeleiding (voor kinderen en 
hun families) 

● Diverse vakopleidingen (gericht op jong-
volwassenen) 

● Een veilige plek waar geborgenheid en 
warmte de basis zijn 

Met de hulp van NGO Mama Alice kunnen 
jongeren in Ayacucho de vicieuze armoede-
cirkel doorbreken en worden zij in staat gesteld 
om voortijdig schoolverlaten, gewelddadige 
relaties, verslaving, prostitutie, jeugdbendes en 
het straatleven om te zetten in een positieve 
toekomst.  
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Ondersteunde Projecten  

Zoals zichtbaar is uit onze begroting (zie sectie 
financiële verantwoording) zijn er bij ons door 
NGO Mama Alice in 2020 hoofdzakelijk 
projecten aangevraagd op het gebied van 
onderwijs, welzijnswerk en Covid-Noodhulp. In 
deze sectie zullen wij de projecten die wij 
financieel hebben ondersteund verder 
toelichten.  

1 Onderwijs 
Het onderwijsproject dat NGO Mama Alice dit 
jaar bij ons heeft aangevraagd richt zich op het 
bieden van huiswerkbegeleiding en bijscholing 
voor leerlingen uit het basisonderwijs en van de 
middelbare school. Wij hebben besloten dit 
project financieel te ondersteunen, omdat het 
bieden van (extra) onderwijs overduidelijk 
aansluit bij onze missie: een positieve bijdrage 
leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden 
van kansarme kinderen in Ayacucho. 

Normaliter beginnen de scholen in Peru in 
maart, maar zoals beschreven in de introductie 
kondigde de Peruaanse overheid begin 2020 
een strikte lockdown aan. De scholen zijn de 
rest van het schooljaar niet meer open gegaan, 
waardoor de leerlingen thuis kwamen te zitten, 
zonder toegang tot publiek onderwijs. De 
leerachterstanden en kansenongelijkheid 
werden hierdoor vergroot.   

Omdat fysiek onderwijs in grote klassen niet 
toegestaan was (pas later in 2020 mochten 
docenten weer kleine groepjes leerlingen fysiek 
ontvangen), heeft het team van NGO Mama 
Alice bij ons aanvragen gedaan voor 
onderwijsprojecten die op een ‘Corona-proof’ 
manier vormgegeven zijn. 

Ten eerste hebben ze een aanvraag gedaan om 
de salarissen van docenten, de printkosten van 
huiswerkopdrachten, en pakketten met school-
materialen voor het thuiswerken te kunnen 
bekostigen. Op deze manier konden de 
docenten, voor zover mogelijk, in ieder geval 
pakketjes met huiswerk afleveren bij de 
leerlingen thuis. Ten tweede hebben ze 80 

betaalbare mobieltjes (met abonnement) 
aangevraagd om deze in bruikleen te kunnen 
geven aan leerlingen die geen andere digitale 
middelen hadden om onderwijs te volgen. Het 
idee was om de leerlingen en hun ouders een 
contractje te laten ondertekenen met daarin de 
voorwaarden van de bruikleen (zie foto 1). Zoals 
gezegd was fysiek contact voor het grootste 
deel van het jaar niet toegestaan; de enige optie 
was om telefonisch of online contact te hebben. 
Aangezien veel huishoudens in Ayacucho geen 
goede toegang hebben tot internet, hebben we 
besloten ook dit project te ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren hebben de 
onderwijsprojecten van Mama Alice die wij 
hebben ondersteund de schoolprestaties van 
leerlingen met leerachterstanden aantoonbaar 
verbeterd. Dit jaar was het moeilijker om te 
evalueren o.b.v. concrete prestaties van de 
leerlingen, omdat het moeilijk was om de 
prestaties van individuele leerlingen op 
regelmatige momenten te toetsen. Toch bleken 
uit de evaluaties van het project vooral 
positieve geluiden.  
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Het online onderwijs bestond voor een groot 
deel uit groepscontact. Individuele begeleiding 
van studenten was voor docenten digitaal 
moeilijker te realiseren dan in het klaslokaal 
(omdat bij individuele begeleiding de rest van 
de klas volledig ‘buiten beeld’ verdwijnt). 
Echter, in de evaluatie hebben de leraren 
aangegeven dat de telefoons het mogelijk 
hebben gemaakt om ondanks de maatregelen 
toch alle leerlingen te kunnen bereiken, 
waardoor zij hun persoonlijke thuissituatie 
bespreekbaar konden maken.  

Uit dit contact met hun vertrouwde docenten 
en klasgenootjes konden de leerlingen veel 
steun putten in deze moeilijke tijd: het gaf 
structuur aan hun dag en maakte enige sociale 
interactie mogelijk. De docenten zagen dat dit 
de leerlingen zo veel goed deed, dat ze besloten 
om zelfs buiten schooltijd, in de avonduren en 
weekenden, bereikbaar te blijven en contact te 
onderhouden met de kinderen.  

Richting het einde van het schooljaar, toen de 
Coronamaatregelen iets werden versoepeld, 
hebben de leraren ook fysiek les gegeven aan 
kleine groepjes leerlingen. Vooral aan de 
leerlingen die deze persoonlijke begeleiding het 
meest nodig hadden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het online lesgeven nieuw en uitdagend 
was voor zowel de docenten als de leerlingen, 
gaven de docenten aan dat ze op deze manier 
toch nieuwe leerstof hebben kunnen 
overbrengen, en samen met de studenten het 
uitgedeelde huiswerk hebben kunnen 
bespreken. Al met al een zeer positieve ervaring 
dus.  

 

2 Welzijn 
Daarnaast heeft NGO Mama Alice Peru ook 
welzijnsprojecten bij ons aangevraagd. Ook 
deze moesten op een ‘Corona-proof’ manier 
ingericht worden. Gelukkig boden ook hier de in 
bruikleen gegeven telefoontjes een uitkomst! 
De welzijnsprojecten hebben, voor zover de 
maatregelen dit verplichtten namelijk ook een 
digitale vorm aangenomen.  

Het welzijnswerk dat wij financieel ondersteund 
hebben bestaat uit 3 soorten projecten (zie ook 
financiële verantwoording), die stuk voor stuk 
duidelijk aansluiten bij onze eigen missie.  

Ten eerste: preventie en directe behandeling. 
Meer concreet hebben enkele maatschappelijk 
werkers voorlichting gegeven over het Corona-
virus: wat is het, hoe vindt overdracht plaats, 
wat zijn de symptomen bij besmetting, wat zijn 
de mogelijke gevolgen van besmetting, hoe is 
besmetting te voorkomen, welke hygiëne-
standaarden dienen hiervoor in stand te 
worden gehouden? Dit is gedaan middels het 
verspreiden van posters, online video’s, en 
wanneer de situatie het toeliet: huisbezoeken.  

Ten tweede: individueel werk met kinderen. 
Hierbij worden professionals (i.e. psychologen) 
ingeschakeld om kinderen te helpen die 
kampen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, 
gedragsproblematiek, traumaverwerking en 
depressieve gevoelens. Helaas waren fysieke 
bezoeken aan de kinderen grotendeels 
onmogelijk; de telefoons boden hierbij wel een 
uitkomst. Tijdens de strikte lockdown was de 
behoefte aan dit soort welzijnswerk zo groot, 
dat de psychologe ook buiten normale 
werktijden bereikbaar bleef, zodat kinderen en 
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jongeren die het thuis moeilijk hadden altijd 
iemand buiten huis konden bereiken.  

Ten derde: werk met families. Vaak is 
individuele hulp aan kinderen ontoereikend om 
onderliggende problemen, die zich afspelen in 
de context van het huishouden, aan te pakken. 
Hierbij gaat het om slechte communicatie, 
huiselijk geweld, extreme armoede en 
verslavingen. Door de maatregelen werd vooral 
dit welzijnswerk erg bemoeilijkt. Zodra de 
maatregelen het toestonden werden er wel 
weer huisbezoeken gepleegd, uiteraard de 
Corona-maatregelen in acht nemenede. 

 

3 Covid-Noodhulp 
Ten slotte heeft NGO Mama Alice ook een 
aanvraag bij ons gedaan voor Corona noodhulp, 
met als doel om steunpakketten met voedsel en 
hygiëne middelen te verschaffen voor gezinnen 
in Yanama, een van de armste wijken in 
Ayacucho. Hierbij ging het om gezinnen die hun 
inkomsten waren verloren als gevolg van de 
pandemie, maar die geen of onvoldoende steun 

kregen van de overheid. Dit draagt natuurlijk 
zeer direct bij aan onze missie: het verbeteren 
van de levensomstandigheden en het 
toekomstperspectief van kansarme kinderen in 
Ayacucho. In hoofdstuk 1 hebben we reeds 
toegelicht hoe hoog de nood was bij deze 
gezinnen. Daarom hebben we besloten ook 
deze  aanvraag te honoreren.  

Deze aanvraag hebben we gerealiseerd door 
een online crowdfunding op te zetten, via onze 
website en onze sociale media. We waren 
ontzettend verheugd door de enorme steun 
vanuit onze achterban (zie hoofdstuk financiële 
verantwoording). Door het succes van deze 
actie heeft het team van NGO Mama Alice 
tijdens de harde lockdown een groot aantal 
steunpakketten kunnen geven aan gezinnen in 
Yanama. Middels een uitgebreid verslag, dat 
terug te vinden is op onze website, heeft NGO 
Mama Alice geevalueerd hoe het inkopen, 
inpakken, en uitdelen van deze steunpakketten 
aan gezinnen in Yanama, Ayacucho is verlopen.     
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 Projecten in Nederland  
 

Door de Corona-maatregelen konden veel van onze jaarlijkse acties in 2020 niet doorgaan. Geen 
marktjes, benefietconcerten, of presentaties op scholen. Toch heeft de Stichting, veelal via de digitale 
weg, diverse activiteiten georganiseerd om donaties te werven en bewustwording te creëren voor de 
problematiek in Ayacucho, Peru.  

Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

● Het opzetten van een online crowdfunding actie, met als doel om geld op te halen om noodhulp te 
bieden aan hulpbehoevende gezinnen in Ayacucho, Peru.  

● Het organiseren van een online sponsordiner in samenwerking met de Hotel Management School 
Maastricht en de Krat, een leverancier van duurzame maaltijdboxen. De deelnemers kregen de 
ingrediënten thuisgestuurd om zelf een Peruaanse maaltijd voor te bereiden. De chefs van QuinuaQ, 
een restaurant vlakbij Ayacucho, hebben instructievideo’s opgenomen om de deelnemers hierbij te 
helpen. De avond werd afgesloten met een online presentatie en quiz waar alle deelnemers aan 
deel konden nemen. Het doel van deze actie was om onze vaste donateurs te bedanken; de 
opbrengst is volledig ten bate gekomen aan de activiteiten van de Stichting. 

 
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, in willekeurige volgorde: 

• verkoop van spulletjes gemaakt door de Mamita’s* door Ieder z’n vak in Nijmegen 
• collecte en verkoop van spulletjes gemaakt door de Mamita’s* door Sport- en 

Handelsschool Turnhout in België 
• online verkoop van zelfgemaakte sieraden door een van onze vrijwilligers 
• online verkoop van zelfgemaakte armbandjes door studenten van de hogeschool Zuyd 

Sittard 
• donaties n.a.v. verjaardagen 
• collecte door de Protestantse Kerk Maas Heuvelland 
• verkoop van zelfgemaakte mondkapjes door een vrijwilliger 
• privé verkoop van artikelen gemaakt door de Mamita’s* 

 
* De Mamita’s is een groep moeders uit Ayacucho die ooit voor het eerst bij elkaar kwamen om moeilijkheden en 
problemen te bespreken, en die inmiddels ook samen handgemaakte kwaliteitsproducten maken. De producten 
worden zoveel mogelijk in Peru verkocht, maar wij helpen de Mamita’s om hun producten ook te kunnen verkopen 
aan geïnteresseerden in Nederland en België.  
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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, en 
instagram). Donateurs worden maandelijks geïnformeerd over de 
situatie in Peru, via de maandelijkse update. Ook worden 
donateurs betrokken gehouden tijdens evenementen, al waren 
we hierbij dit jaar vooral op de digitale ruimte aangewezen. Na 
honorering van een aanvraag vindt altijd toezending van een 
bedankbrief plaats namens het bestuur, en indien 
overeengekomen ook een evalautieverslag van de besteding 
van de gelden. Wanneer het e-mailadres bekend is, worden ook 
particuliere donateurs bedankt voor hun donatie. Sinds 2019 
krijgen vrienden van de Stichting een aantal keer per jaar een 
Nieuwsbrief; in 2020 is de nieuwsbrief 5 keer verschenen. Hier kan 
iedereen zich voor inschrijven. Ten slotte hebben deze betrokkenen ook 
dit jaar weer een online kerstgroet ontvangen.

 

Fondsenwerving 
 

Natuurlijk heeft de Stichting niet stilgezeten op het gebied van fondsenwerving in 2020. Om onze 
begroting te kunnen realiseren hebben wij aanvragen ingediend bij verschillende stichtingen en 
fondsen. De volgende adressanten hebben onze aanvraag gehonoreerd,   

in willekeurige volgorde: 

• Léon Reinards Stichting 
• Snickers-de Bruijn Stichting 
• Stichting Van Helden Tucker 
• Stichting Caritas Christi Urget Nos 
• Broeders van Maastricht - F.I.C. 
• Stichting Jefpet 
• Stichting Beheer Groenenscheldt 
• Stichting Cura II 
• Stichting de Bruijn-Kleinen 
• Stichting Jacoba van Wassenaer 
• Stichting Oud Papier Eijsden 
• Stichting Mia Keulaerds Fonds 
• Stichting Mundo Crastino Meliori 
• Stichting Caritas Drachten 
• De Johanna Donk-Grote Stichting 
• Stichting de Leerschool Foundation 
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Financiële verantwoording  
 
Financieel beleid: hoe gaan we met ons geld om?  

Verkrijging van vermogen 
Conform het beleidsplan wordt het vermogen van de Stichting gevormd door subsidies, donaties, 
schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten. Meer concreet werft de 
stichting inkomsten middels,

● vaste donateurs die middels een automatische 
incasso of op zelfstandige wijze een regelmatige 
financiële bijdrage leveren,  

● eenmalige donaties,  
● aanvragen ingediend bij stichtingen en fondsen,  
● de organisatie van activiteiten die resulteren in 

een financiële bijdrage van de deelnemers, 
● activiteiten georganiseerd door bekenden van 

de Stichting, en 
● de verkoop van handgemaakte Peruaanse 

producten. 

 

 

 

Uitgaven 
Het uitgangspunt van de Stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in Ayacucho, Peru. Bestedingen worden gedaan op 
basis van de begroting welke is opgesteld op basis van de aanvragen die wij ontvangen. Dat neemt niet 
weg dat de Stichting in Nederland noodzakelijke kosten moet maken om de Stichting draaiende te 
houden. Hierbij gaat het voornamelijk om “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 (e.g. reiskosten, bedankjes), worden deze kosten in beginsel vergoed 
tegen een zo gunstig mogelijk tarief. 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 deze doelstelling ruimschoots behaald, met een 
bestedingsratio van 97%. 
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Financieel verslag: hoe hebben we het in 2020 gedaan?  
 
Aan het begin van 2020 is er door onze Stichting een begroting opgesteld. Deze begroting is opgesteld 
op basis van de ontvangen aanvragen voor projecten en op basis van de realisatie van 2019. Dit jaar is 
de begroting aangevuld gedurende het jaar om benodigde extra hulp voor de gevolgen van COVID-19 
mee te financieren. 

  

 

Begroting Bedrag 

Basisonderwijs € 20.657,00 

Middelbaar onderwijs € 19.707,00 

Individueel werk met kinderen € 14.443,00 

Werk met families € 12.628,00 

Preventie en directe behandeling € 16.429,00 

Mamita’s € 4.000,00 

Kosten vrijwilligers en stagaires Peru € 6.686,00 

COVID-19 noodhulp € € 9.789,50 

Totaal € 104.339,50 

 

 

 

Deze begroting vormde het doel voor het binnenhalen van donaties 
in het jaar 2020. Gelukkig zijn we dit jaar in staat geweest om de 
begroting te realiseren.  

Verder zijn er enkele grote donaties buiten deze begroting om naar 
het Touristic Training Centre (TTC) van NGO Mama Alice gegaan. Dit 
betreft aanvragen waar wij als derde partij ondersteuning hebben 
geboden, maar niet actief voor hebben geworven. Dit wordt 
uitgebreid besproken bij de toelichting op de baten en lasten. 
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Staat van Baten en Lasten  
Onderstaand wordt een samengevatte staat van baten en lasten weergegeven. Hierin wordt 
weergegeven welke baten er gedurende 2020 zijn binnengekomen en welke bestedingen wij gedaan 
hebben. 

Staat van Baten en Lasten Stichting Mamita Alice 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 

Baten 

Buiten begroting 
Incidentele projecten € 15.025,00 
TTC (stoeltjes actie) € 400,00 
Subtotaal € 15.425,00 

Binnen begroting 
Algemeen (fondsen) € 14.375,00 
Algemeen (acties) € 4.466,69 
Algemeen (particulier) € 30.987,93 
Onderwijs € 23.893,50 
Psychosociaal (werk met kinderen en families) € 3.390,00 
Mamita’s € 892,56 
COVID-19 (mobieltjes) € 7.000 
COVID-19 (fondsen en particulier) € 29.660,14 
Subtotaal € 114.665,82 

Totaal € 130.090,82 

Lasten 

Buiten begroting 
Incidentele projecten € 22.145,00 
TTC € 400,00 
Subtotaal € 22.545,00 

Afhandeling begroting 2019 
Basisonderwijs € 17.070,36 
Middelbaaronderwijs € 10.000,00 
Subtotaal € 27.034,00 

Afhandeling begroting 2020 
Basisonderwijs € 20.693,36 
Middelbaaronderwijs € 19.707,00 
Individueel werk met kinderen € 14.443,00 
Werk met families € 12.628,00 
Preventie en directe behandeling € 16.429,00 
Mamita’s € 2.000 
Kosten vrijwillergers en stagaires € 6.686,00 
COVID-19 hulp € 9.789,50 
Subtotaal € 102.375,86 

Overhead 
Transactie kosten € 35,55 
Bankkosten € 159,44 
Verzekering € 390,96 
Kantoorkosten € 220,74 
Administratiekosten € 689,88 
Website € 66,03 
Declaraties € 291,93 
Fondsenwervende activiteiten € 2.375,95 
Relatiegeschenken € 231,05 
Betalingsverschillen € - 0,80 
Subtotaal € 4.460,73 

Totaal € 156.415,59 

Resultaat € - 26.324,77 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten  

Baten 
De totale baten bedroegen in 2020 € 130.090,82. De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 
€114.665,82 en de baten uit werving waar alleen ondersteuning is geboden bedroegen € 15.425,00. 
Deze laatste categorie inkomsten bestaat uit donaties aan NGO Mama Alice die buiten de begroting om 
met ondersteuning van ons, Stichting Mamita Alice, zijn aangevraagd. Deze donaties zijn bedoeld voor 
het TTC van Mama Alice en worden door hen zelf geëvalueerd bij de betrokken partijen.  

Bij het deel uit eigen fondsenwerving komen de meeste donaties ongelabeld binnen. Dit betekent dat 
wij de vrijheid hebben om te kiezen aan welk project in Peru de gelden besteed worden. 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, uiteraard op een 
wijze die past binnen onze eigen missie. De gelabelde gelden zijn voornamelijk afkomstig van grotere 
fondsen, die hun donatie investeren in een specifiek 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 online sponsordiner en de COVID-19 actie, 
● donaties naar aanleiding van fondsenwerving, en 
● verkoop van Peruaanse producten gemaakt door de Mamita’s. 

 

Incidentele projecten
€15.025,00 

TTC (stoeltjes actie)
€400,00 

Algemeen (fondsen)
€ 14.375,00 

Algemeen (acties)
€ 4.466,69 

Algemeen 
(particulier)
€30.987,93 Onderwijs

€23.893,50 

Psychosociaal 
(individueel en werk 

met...)
€3.390,00 

Mamita's
€892,56 

COVID-19 
(mobieltjes)

€7.000,00 

COVID-19 (fondsen 
en particulier)

€29.660,14 

Verdeling baten
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Lasten 
De totale lasten bedroegen in 2020 € 156.415,59. De bestedingsratio dit jaar was 97%. Dat wil zeggen 
dat 97% van de totale uitgaven is besteed aan onze doelstelling, namelijk het ondersteunen van 
projecten in Ayacucho die bijdragen aan onze missie. De andere 3% is besteed aan beheer, 
fondsenwerving en administratie. Daarmee is de doelstelling van een minimale bestedingsratio van 85% 
in 2020 dan ook ruimschoots behaald. 

De lasten voor beheer en administratie bedroegen € 4.460,73. Het betreft 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, en kosten voor bedankjes en fondsenwerving.  

De lasten voor de besteding aan de doelstelling bedroegen € 151.954,86. Dit bedrag is op te splitsen in 
3 onderdelen, donaties buiten de begroting (categorie 1) zijnde € 22.545,00, afhandeling begroting 
2019 (categorie 2) zijnde € 27.034,00, en afhandeling begroting 2020 (categorie 3) zijnde € 102.375,86. 

De lasten uit categorie 1 bestaan onder andere uit een donatie voor de aanleg van een energiepunt bij 
het TTC van Mama Alice. Stichting Mamita Alice heeft alleen ondersteuning geboden bij de aanvraag 
van deze donaties. De evaluatie en verantwoording wordt afgehandeld door NGO Mama Alice. 

De lasten uit categorie 2 bestaan uit het afhandelen van openstaande aanvragen voor het basis- en 
middel onderwijs uit 2019 van NGO Mama Alice. Deze donaties zijn pas in 2020 voldaan omdat de 
inkomsten hiervoor pas op het einde van 2019 zijn geworven. 

De lasten uit categorie 3 bestaan uit de afhandeling van de eerdergenoemde begroting van 2020. Deze 
bestaat uit de verschillende projecten die NGO Mama Alice uitvoert in de wijk Yanama in Ayacucho en 
de later aangevraagde noodhulp vanwege COVID-19. Meer informatie over deze projecten is terug te 
vinden in ons jaarverslag en het jaarverslag van NGO Mama Alice. 

  

Buiten begroting
€22.545,00 

Afhandeling 
begroting 2019

€27.034,00 

Basisonderwijs
€20.693,36 

Middelbaar 
onderwijs
€19.707,00 

Individueel werk 
met kinderen

€14.443,00 

Werk met families
€12.628,00 

Preventie en 
directe 

behandeling
€16.429,00 

Mamita's
€2.000,00 

Kosten vrijwilligers 
& stagiaires
€6.686,00 

COVID-19 hulp
€9.789,50 

Overhead
€4.460,73 

Verdeling lasten
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Balans per 31 december 2019 en 2020: 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 €  53,46  

BTW  €  337,00 Stichtingskapitaal (potjes)   

      Algemene donaties € 56.802,24 

   Incidentele projecten € 7.120,00 

   Basisonderwijs € 27,36 

    Mamita’s € 5.161,06 

Totaal  €  69.164,12 Totaal € 69.164,12 

 

 

Balans Stichting Mamita Alice per 31 december 2020 

Debet (activa) Credit (passiva) 

Liquide middelen € 42.582,52  Crediteuren €  140,63  

BTW €  344,00  Stichtingskapitaal (potjes)   

      Algemene donaties € 38.732,27 

    Mamita’s € 4.053,62 

Totaal  €  42.926,52 Totaal € 42.926,52 
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Dankwoord 
 

We willen hierbij ook graag van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die ons in 2020 
heeft gesteund. Dank aan alle betrokkenen, vrienden, donateurs, fondsen en vrijwilligers. Ook willen we 
Frederique Kallen, Elba Zegarra Vila en alle andere teamleden van NGO Mama Alice Peru bedanken voor 
de prettige samenwerking in 2020.  

 

Tot volgend jaar! 

 
Hans Jonker   –  Voorzitter 
Stan Wintraecken  –  Penningmeester 
Rick Stegeman  –  Secretaris 
Karlijn Peerboom  –  Algemeen bestuurslid 
Judith Havas   –  Bestuursondersteuner fondsenwerving en secretariaat 
 
 
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 
 

 


