Jaarverslag 2013
Honselersdijk

Voorwoord

Geachte lezer,
Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu
over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de
activiteiten die wij hebben uitgevoerd en het financieel
overzicht.
Mede dankzij u kunnen we terugkijken op een jaar waarin
we mooie resultaten hebben behaald. Voor uw steun in
welke vorm dan ook zijn wij u erg dankbaar.
Het Bestuur
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Voorzitter
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Jeovanny de Marchena
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Doelstelling
De Stichting geeft hulp aan de inwoners van Paluato en Galapa.
Met de hulp van giften en/of subsidies van o.a. buitenlanders en
gemeente wordt geprobeerd de situatie te veranderen en de
kwaliteit van leven te verbeteren. Er wordt sociale hulp aan
kinderen en ouderen geboden. Vrijwilligers uit Nederland,
Duitsland, Engeland, maar ook uit Colombia, geven gratis hulp op
het gebied van educatie, recreatie en sport en onderwijs aan
analfabeten. De hulp die de Stichting in de zin van sport en
recreatieve activiteiten biedt, zijn van groot belang voor het
algehele welzijn van de gemeenschap.
Met ons werk willen we bereiken dat de kinderen van Paluato
beter onderwijs krijgen en leren hun vrije tijd zinvol te
besteden, waardoor zij minder in aanraking zullen komen met
drugs en alcohol en daardoor in de toekomst een beter leven
kunnen krijgen.
We willen voorkomen dat kinderen met gedrags en
leerproblemen en/of met een lichte beperking buiten de
maatschappij komen te staan. Door hen onderwijs en recreatie te
bieden hopen wij. dat zij in de toekomst een zelfstandig leven
kunnen leiden en krijgen de (vaak erg jonge) ouders meer ruimte
om te werken en zichzelf te ontplooien waardoor hun
economische gezinssituatie kan verbeteren.
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2013 in cijfers
50 kinderen naar een nieuw opgerichte kleuterschool in Caruages een deelgemeente van
Galapa
nieuwe website gelanceerd www.ipauratu.com
vorig bestuur afgetreden, nieuw bestuur gevormd
15 vrijwilligers die in Colombia hebben meegeholpen bij het verwezenlijken van onze doelen
dagopvang voor gehandicapte kinderen opgestart
+/- 700 digitale vrienden op social media
60 nieuwsberichten via website en social media

Projecten en activiteiten in 2013
Oprichten nieuwe kleuterschool
In de arme deelgemeente Caruages heeft de stichting meegeholpen met het oprichten van een
kleuterschool. De hulp bestond uit het zoeken naar een geschikte, niet te dure lokatie, het
“bedrijfsklaar”maken van de gebouwen, het voeren van de boekhouding, het uitlenen van
meubeltjes, het leveren van arbeid om de klaslokaaltjes in te richten en assisteren bij allerhande
activiteiten om donaties te genereren. Het schooltje draait nu zelfstandig.
Vijftig kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 bezoeken de
kleuterschool en krijgen een warme lunch, vaak de enige
maaltijd op de dag. Zij krijgen onderwijs, leren spelen en
zijn beter voorbereid op de lagere school. Ouders zijn in
de gelegenheid te gaan werken, als hun kind op school zit
en hebben daardoor meer inkomsten en hun
gezinssituatie verbetert.

Activiteiten voor de jeugd
Afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten voor de kinderen van Paluato georganiseerd. Uiteraard is
daarbij de hulp van onze vrijwilligers onontbeerlijk geweest. Als eerste kwam begin van het jaar
Everien met een grote koffer vol voetbaltenues! Wat een
feest voor de drie voetbalteams die inmiddels volop
trainden onder leiding van Roberto. Nu konden er
wedstrijden gespeeld worden tegen andere dorpen. De
sportbeleving werpt duidelijk de vruchten af. Ouders zijn
blij dat hun kinderen wat te doen hebben en de prestaties
op school zijn beduidend beter. De voetbaltraining wordt
als stok achter de deur gebruikt, als je niet naar school gaat,
dan ook geen training!
Naast het sporten hebben de kinderen tal van andere
activiteiten bij de Stichting. Van knutselen tot aerobic, van
engelse les, computerles tot extra les i.v.m. leerproblemen op school. Vrijwilligers hebben muziek
gemaakt met de kinderen en sport en spel middagen georganiseerd.
Twee jongeren helpen, tegen betaling, met allerlei klussen bij de stichting. Hierdoor kunnen zij hun
studie betalen. Daarnaast zijn er vakgerichte cursussen (landbouw, timmeren) voor jongeren en
volwassenen georganiseerd.

Dagopvang kinderen met een beperking
Ninos especiales, zo worden in Colombia kinderen met een beperking genoemd. Deze kinderen, b.v.
kinderen met het syndroom van Down, hebben in de wijde omgeving van Paluato geen enkele kans.
Zij kunnen niet naar school, krijgen geen therapie en zitten vaak de
hele dag in huis, krijgen vaak niet de aandacht die ze nodig hebben,
hebben nagenoeg geen speelgoed en ontwikkelen zich daardoor niet
voldoende. Rekening houdend met de situatie en (on)
mogelijkheden van deze kinderen, zijn wij in maart 2013 gestart met
het project “Ninos especiales”.
Wat wij doen is kinderen met een vorm van autisme, adhd, lichte
verstandelijke of lichamelijke beperking, of gewoon
leer/gedragsproblemen waardoor ze niet meer op een gewone
school welkom zijn, een dagopvang op ons terrein bieden, waar zij
onder begeleiding spelen, leren, ontspannen en zich door middel van therapie en onderwijs naar hun
mogelijkheden verstandelijk en lichamelijk kunnen ontwikkelen. Speciaal voor deze kinderen is er
een open klaslokaal gebouwd en is er een therapieruimte ingericht waar therapeuten met onze
kinderen kunnen werken.
De kinderen worden thuis opgehaald, met een busje, dat wij dankzij een renteloze lening hebben
kunnen kopen. Kinderen met leerproblemen die veel meer blijken te kunnen dan ze zelf weten, die
de kans krijgen zich met wat extra tijd en aandacht kunnen ontwikkelen.
Momenteel komen er veel verzoeken vanuit Galapa en omgeving van ouders die hun kind graag bij
ons geplaatst zien. Zij lopen al jaren tegen dichte deuren.
Wij als stichting zijn heel blij dat we voor deze kinderen (en hun ouders) het leven kunnen
veraangenamen en zij een betere toekomst zullen hebben.

Overige werkzaamheden
Naast bovengenoemde activiteiten ondernemen we nog veel meer actie in Colombia. Zo is een 4 jarig
jongetje met ernstige Schisis inmiddels al 2 maal geopereerd en krijgt logopedie. De ouders konden
de behandeling niet zelf betalen en door tussenkomst van de stichting en donaties vanuit Nederland
is het kind geholpen. Daarnaast is er een groot kerstfeest voor alle kinderen van het dorp
georganiseerd, werd het busje als ambulance ingezet om dorpsbewoners naar het ziekenhuis in het 7
km verderop gelegen Galapa te vervoeren en is de school samen met dorpsbewoners opgeknapt
nadat de directeur op fraude is betrapt en ontslagen. De stichting houdt nu een oogje in het zeil bij
de dagelijkse gang van zaken op school. Op het terrein is een nieuw open klaslokaal(mogelijk
gemaakt door Hamelink Koeling) gebouwd waar de juf (salaris betaald door de stichting)de ninos
especiales les geeft. Vanuit de ING hebben wij donaties ontvangen voor een te bouwen speeltuintje,
waar ook de kinderen van het dorp kunnen spelen.
De stichting heeft tevens bij meerdere kinderen bijgedragen in de kosten voor te kopen
schoolmaterialen, uniformen of schoenen.

Vrijwilligers
In 213 hebben we weer veel vrijwilligers mogen
ontvangen in Paluato. Dat maakt dat wij ons werk nog
beter kunnen uitvoeren en onze doelen kunnen
verwezenlijken. De activiteiten van de vrijwilligers
hebben bestaan uit: het geven van engelse les, werken
met de kinderen met een beperking, helpen bij de bouw
van de verschillende nieuwe ruimtes, het geven van computerles, sportactiviteiten met kinderen,
organiseren van leuke middagen voor de kinderen, helpen met allerhande klussen en karweitjes
zoals het schilderen van de meubels, verven van de vrijwilligersruimte.
Meer over de ervaringen van de vrijwilligers vind u op onze website.
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Financiële gegevens

Balans
2013

2012

12.160

2.091

5.606

2.571

ACTIVA
Inventaris
Liquide Middelen

17.766 euro

4.662 euro

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve Colombia
Stichtingsreserve Nederland
Overig besteedbaar inkomen
Schulden kort lopend

6.060
400
306

4.019
400
243

11.000

0

17.766 euro

4.662 euro

Staat van baten en lasten

2013

2012

BATEN
Donaties
Projecten donaties
Vaste donaties
Zakelijke donaties
Overig donaties
Sieraden

12.250
190
6.450
3.151
00

1.580
2.355
4.021
40
1.056

22.041 euro

9.052 euro

LASTEN
Hulpprojecten Colombia

19.900

7.990

Uitgaven Nederland
Verzendkosten
Bankkosten
Kantoorkosten
Marketingkosten

0
256
0
30

7
123
24
30

Afschrijvingen

750

634

1.105

244

Resultaat nog te besteden

22.041 euro

9.052 euro

