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Doelstelling van HoPe
Stichting HoPe Nederland ondersteunt ontwikkelingsprogramma’s in de regio Cusco. Via deze
ondersteuning wil HoPe een bijdrage leveren aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van
mensen in achterstandssituaties. Stichting HoPe Nederland wil dit doel bereiken via het ondersteunen van ontwikkelingsprocessen, waarbij de lokale bevolking en de lokale autoriteiten een
prominente rol in de opzet en de uitvoering daarvan vervullen.
Peru in 2016
Net als bij ons zijn de verkiezingen in Peru ook altijd spannend. Een nieuwe president of een
nieuw parlement kan een totale verandering van het beleid teweeg brengen. De vorige president,
Ollanta Humala Tasso voerde een redelijk goed onderwijsbeleid, waarvan de doelgroep van HoPe
kon profiteren. Zouden de presidentsverkiezingen van 2016 dat veranderen? De nieuwe president,
Pedro Pablo Kuczynski Godard, die met een kleine meerderheid de verkiezingen won, zette het
beleid vrijwel onveranderd voort. De medewerkers van HoPe Peru in Cusco slaakten een zucht van
verlichting.
Er is meer positiefs te melden: terwijl vroeger belangrijke posten op het gebied van beleid werden
weggegeven aan “vrienden van de heersende politici” gebeurt het nu steeds vaker dat de mensen
worden aangesteld na een fatsoenlijke sollicitatieprocedure waarbij deskundigheid en professionaliteit de doorslag geven.
Projecten van HoPe
In dit klimaat heeft HoPe Peru met financiële steun vanuit Nederland en enkele andere buitenlandse bronnen, een negental projecten uitgevoerd: drie projecten op het gebied van welzijn en
gezondheidszorg en zes projecten op het terrein van het onderwijs. De volgende projecten zijn
aan de orde.

Projecten op gebied van welzijn en gezondheidszorg
1.
Voor kinderen en jongeren uit twee achterstandswijken in Cusco ondersteunt HoPe nu
al 15 jaar activiteiten. Aanvankelijk organiseerde HoPe het jongerenwerk. Sinds enkele
jaren maken de jongeren een eigen programma voor henzelf en kleinere kinderen: sport,
spel, handvaardigheid en cursussen. Er is nu nog beperkte begeleiding en financiële
ondersteuning vanuit HoPe. In 2016 besteedde HoPe € 187 aan dit project.
2. De vrouwengroep in het nabijgelegen plaatsje Racchi bestaat sinds 1999. De groep
organiseert voor haar eigen leden cursussen/gespreksgroepen op sociaal gebied over bv.
alcoholisme, huiselijk geweld en opvoeding. Daarnaast productie van naai-, haak- en breiwerk.
HoPe begeleidt de groep voor zover nodig. Een Nederlandse sponsor en HoPe subsidiëren
een deel van de materiaalkosten; in 2016 was daarmee in totaal € 1.268 gemoeid.
3. Al geruime tijd geleden heeft HoPe de nazorg van behandelde kinderen met brandwonden
op zich genomen. In 2016 verzorgde en bekostigde HoPe de pijnreductie bij de behandeling
en de nazorg – fysiotherapie en speltherapie – bij ± 100 kinderen met brandwonden. De
kosten bedroegen € 11.971. Dit bedrag is door enkele grote sponsors en Wilde Ganzen
bijeengebracht. Met het ziekenhuis is afgesproken dat zij per 2018 het programma geheel
zelfstandig en voor eigen rekening voort zal zetten.
Onderwijsprojecten
1.
De programma’s Ternura I en II lopen al vanaf 2010. In 2016 is het programma afgerond. Het
ging daarbij om het invoeren van een geïntegreerde benadering van onderwijs, opvoeding,
voeding en gezondheidsvoorlichting op 140 scholen met in totaal 3000 kinderen van 2 tot 8
jaar en hun ouders. De programma’s zijn door HoPe uitgevoerd en deels bekostigd samen
met Plan International en de overheid. Het resultaat wordt vanaf 2017 verder
geïmplementeerd. In 2016 kostte dit programma € 163.181; hiervan heeft HoPe € 43.839 voor
haar rekening genomen. De rest is door Plan International en een buitenlandse geldschieter
bekostigd.
2.
In één van de arme volksbuurten van Cusco maken dagelijks tussen de 40 en 60
kinderen onder begeleiding hun huiswerk. Gebrek aan aandacht op school wordt
daarmee gecompenseerd en kansen op succes worden aanzienlijk vergroot. Behalve voor
schoolprestaties is er ook aandacht voor sociale problematiek van de kinderen en hun
gezinnen. Deze combinatie werkt goed uit. In 2016 kostte deze voorziening € 23.402. Dit
bedrag is geheel door HoPe betaald. Er zijn plannen om in een andere buurt een dergelijke
voorziening te maken.
3.
Spaans als tweede taal is een ‘paradepaardje’ van HoPe. Voor en met de inheemse bevolking
die van huis uit Quechua spreekt, is de afgelopen jaren door HoPe het programma Spaans
als tweede taal ontwikkeld voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Eind 2016 is het
project voorlopig afgerond en geëvalueerd. Met dit project was in 2016 € 9.875 gemoeid.
Allerwege is er veel waardering. Vanaf 2017 vindt dan ook samen met de overheid
implementatie op grotere schaal plaats.
4.
Voor middelbare scholieren uit de bergdorpen is enkele jaren geleden in Patacancha
een leerlingenhuis opgericht. In 2016 woonden daar 45 scholieren. Hun thuis is op uren
loopafstand van de school. Vandaar dat zij door de week in het leerlingenhuis verblijven om
naar school te kunnen gaan. HoPe heeft deze instelling in 2016 met € 23.402 ondersteund.
5.
Ongeveer 20 studenten aan een beroepsopleiding hebben in 2016 van HoPe een
studiebeurs gekregen. Regelmatig studeren er ook studenten af. Zij hebben dan snel een
baan of kunnen – in het geval van landbouwkunde – hun kennis en kunde effectief maken
binnen hun eigen boerengemeenschap. In 2016 is € 15.925 aan dit doel besteed. Een
bevriende stichting droeg € 3.000 bij, de rest betaalde HoPe vanuit verschillende donaties.
6.
Omdat sommige beursstudenten het Spaans en het Engels te weinig beheersten om hun
beroepsopleiding te kunnen volgen, heeft HoPe voor hen bijspijkercursussen opgezet. Er
nemen ongeveer 9 studenten aan deel.
Voor de jaren 2016 , 2017 en 2018 is hiervoor € 8.000 beschikbaar uit het Rabo Foundation
Medewerkersfonds.

Organisatie
De Nederlandse afdeling van HoPe drijft helemaal op de inzet van ongeveer 59 vrijwilligers. Zo
nodig ontvangen zij een beperkte onkostenvergoeding.
De projecten in Peru worden uitgevoerd door professionals die in loondienst zijn. In 2016 waren er
acht fulltime en twee parttime personeelsleden. Over het algemeen ontvangen de medewerkers
een naar Peruaanse maatstaven marktconform salaris.
Budget
De baten uit fondswerving in Nederland bedroegen in het verslagjaar €117.265. Daarvan is 3,9%
opgegaan aan kosten die we in Nederland hebben moeten maken; met andere woorden: 96,1% is
besteed aan de doelstellingen waarvoor het geld is vergaard.
In 2016 is € 150.217 aan projecten in Peru uitgegeven. De bijna € 33.000 die meer is uitgegeven dan
we hebben opgehaald, is ten laste gebracht van een kleine reserve die HoPe achter de hand heeft.
Contact met HoPe
HoPe geeft enkele malen per jaar nieuwsbrieven uit. Ook verschijnen regelmatig berichten over de
actuele stand van zaken op onze website www.stichtinghope.org.

1. TERNURA
Ontwikkeling van een
geïntegreerde benadering van
onderwijs, opvoeding, voeding en
gezondheidsvoorlichting op 140
scholen met in totaal 3000 kinderen
van 2 tot 8 jaar en hun ouders
(samen met Plan International en de
overheid). Het resultaat wordt vanaf
2017 verder geïmplementeerd

2. HUISWERKBEGELEIDING
In een volksbuurt van Cusco maken
tussen de 40 en 60 kinderen onder
begeleiding hun huiswerk. Gebrek
aan aandacht op school wordt
daarmee gecompenseerd, kansen op
succes worden aanzienlijk vergroot.
Aandacht voor sociale problematiek

3. SPAANS ALS TWEEDE TAAL
Voor en met de inheemse bevolking
die Quechua spreekt is de afgelopen
jaren door HoPe het programma
Spaans als tweede taal ontwikkeld
voor kleuter-, basis- en middelbaar
onderwijs. Eind 2016 afronding en
evaluatie. Vanaf 2017 implementatie
op grotere schaal

5. STUDIEBEURZEN
Ongeveer 20 studenten aan een
beroepsopleiding hebben in 2016
van HoPe een studiebeurs gekregen.
Regelmatig studeren er ook
studenten af. Zij hebben dan snel
een baan of kunnen – in het geval
van landbouwkunde – hun kennis en
kunde effectief maken binnen hun
eigen boeren gemeenschap.

4. LEERLINGENHUIS
In 2016 woonden 45 scholieren in
het leerlingenhuis. Hun thuis is op
uren loopafstand van de school.
Vandaar dat zij door de week in het
leerlingenhuis verblijven om naar
school te kunnen gaan.

FONDSENWERVING
HoPe werft fondsen via:
- Contacten met een grote kring van
“vrienden van HoPe”
- Contacten met goede-doelen-fondsen
- Acties op scholen en op markten
- Maatschappelijk verantwoordelijke
ondernemers

COMMUNICATIE
HoPe geeft inzicht in alle activiteiten
en in de besteding van de fondsen
via:
- Website
- Nieuwsbrieven (4 x per jaar)
- Projecten op scholen
- Voorlichting op markten

FINANCIEN
Inkomsten in 2016 : €117.360
Bestedingen in 2016: €150.217
Het tekort is aangevuld uit de
beperkte bestemmingsreserve

ONDERWIJS
Geïntegreerd kleuter en basisonderwijs – Ternura II
Huiswerkbegeleiding – Biblioteca of Kallpanchis
Spaans als tweede taal
Leerlingenhuis
Studiebeurzen studenten beroepsopleiding
Bijscholings- of bijspijkercursussen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stichting HoPe Nederland

stelt samen met HoPe Perú het beleid vast
en vergaart middelen om de projecten in
Perú te bekostigen
7 bestuursleden
59 vrijwilligers

DOELSTELLING EN STRATEGIE
HoPe gaat uit van de leefsituatie, noden, behoeften
en vragen van de arme bevolking in Cusco en
omgeving.
HoPe draagt bij aan ontwikkeling van zelfrespect
en vaardigheden van de doelgroep. Via projecten
maken de betrokkenen zich kennis en vaardigheden
eigen waardoor zij in staat zijn zelf keuzes te maken
en hun lot en dat van hun kinderen in eigen hand
te nemen. Voor velen betekent dit het einde van
armoedige sociale en economische omstandigheden
die hun leven bepalen.

6. BIJSCHOLINGSCURSUS
Sommige studenten beheersen
Spaans en het Engels te weinig om
hun beroepsopleiding te kunnen
volgen. Voor hen heeft HoPe
bijspijkercursussen opgezet

Fundación Hope, Cusco Peru

voert ontwikkelingsprojecten uit samen
met de bevolking in de stad Cusco en wijde
omgeving
		

15 professionele en
Peruaanse stafleden

PROJECTEN
In 2016 voerde HoPe met de
bevolking 9 projecten uit op
de gebieden onderwijs en
welzijn

WELZIJN & GEZONDHEIDSZORG
1. Welzijnswerk kinderen
2. Ondersteuning vrouwengroep
3. Pijnverlichting en nazorg
bij brandwonden

1. KINDEREN EN JONGERENWERK
Jongeren maken een eigen
programma voor henzelf en
kleinere kinderen: sport, spel,
handvaardigheid en cursussen.
Beperkte begeleiding en financiële
ondersteuning vanuit HoPe.

2. VROUWENGROEP RACCHI
Cursussen/ gespreksgroepen op
sociaal gebied over bv. alcoholisme,
huislijk geweld en opvoeding.
Daarnaast productie van naai-,
haak- en breiwerk. HoPe ondersteunt
begeleiding en een deel van de
materiaalkosten.

3. BRANDWONDENCENTRUM
HoPe verzorgt en bekostigt de
pijnreductie bij de behadeling en de
nazorg -fysiotherapie en speltherapiebij ± 100 kinderen met brandwonden.
Met het ziekenhuis is afgesproken dat
zij per 2018 het programma geheel
zelfstandig voort zal zetten.

