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Met studieondersteuning kunnen deze jongeren
een vervolgopleiding volgen.
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1. Voorwoord

Energiek voorwaarts
Het 2e jaar van de pandemie,
de 30ste verjaardag van HoPe
Net als in het jaar daarvóór was 2021 een jaar
waarin het innovatief vermogen en de flexibiliteit van Stichting HoPe en haar medewerkers
zwaar op de proef werd gesteld. De grenzen
bleven gesloten waardoor hele bevolkingsgroepen, voorheen economisch afhankelijk van
het toerisme, ook nu niet konden rekenen op
inkomsten. Scholen bleven gesloten en medische programma’s konden nog steeds geen
doorgang vinden. Het sociale en economische
leven in Peru lag ook in 2021 stil.
HoPe toonde vanaf de aanvang van de
pandemie veerkracht en flexibiliteit en startte
snel programma’s waarbinnen de bewoners
van de inheemse bergdorpen het heft weer in
eigen handen konden nemen. Verstoten van
inkomsten gingen zij aan de slag om zelf hun
groenten te verbouwen. HoPe initieerde dit
programma en ondersteunde de bewoners
met materialen en technische begeleiding.
Parallel werd in drie gemeenschappen de
kweek van forellen en fokkerijen voor cavia’s
opgezet.
Ook in Peru hadden we verwacht en vooral
gehoopt dat de coronacrisis met een paar
maanden voorbij zou zijn. Niets bleek minder
waar. Peru kreeg te maken met het hoogste
aantal coronadoden afgezet tegen de omvang
van de bevolking. De crisis boorde zich diep in
de maatschappij. In de voorgaande decennia
opgebouwde resultaten werden hard teruggebracht naar het niveau van voor de eeuwwisseling. Het aantal personen dat dagelijks
moest zien te overleven, steeg naar
astronomische niveaus, de straten liepen
vol met straatverkopers en bedelaars.

Het programma voor Voedselzekerheid en
sociaal welzijn dat HoPe in 2020 als noodprogramma had opgesteld, bleek succesvol
en vooral van heel groot belang voor de
bevolking van de inheemse dorpen op 4.000
meter hoogte in de Peruaanse Andes.
Mensen hadden hierdoor te eten en veel
families konden de ‘overproductie’ op de
markt in de vallei verkopen. Het programma
werd – op verzoek van de bewoners – in 2021
uitgebreid naar andere dorpen. Honderden
families hebben ondertussen baat bij dit
programma.
Door de crisis en de lockdown veranderde
het leven in de dorpen. We zagen een schrikbarende toename van huiselijk- en seksueel
geweld, en van sociale problemen. HoPe
heeft naar aanleiding daarvan het programmaonderdeel sociaal welzijn verder ontwikkeld.
Het bleek aan een grote behoefte te voldoen.
In november 2021 werden de restricties in
Peru versoepeld. HoPe heeft toen het revalidatieprogramma in het brandwondencentrum
weer opgepakt. Het programma had negentien
maanden stilgelegen en de littekens van het
ontbreken van de nabehandeling waren
letterlijk en figuurlijk duidelijk te zien.
We krabbelen op uit een grote en diepe crisis.
HoPe blijft veerkrachtig, HoPe blijft innovatief
en HoPe blijft de inheemse bevolking ondersteunen daar waar nodig.

Mieke Weiffenbach, voorzitter HoPe Nederland
Walter Meekes, voorzitter HoPe Peru
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2. Samenvatting
De voortwoekerende coronacrisis heeft het
team van HoPe beïnvloed, maar zeker niet
verlamd. Er zijn noodprogramma’s opgezet
en verder ontwikkeld.
In hoofdstuk 3 worden deze en de andere
programma’s van HoPe in 2021 beschreven.
Tijdens dit jaar is er behalve voor de noodprogramma’s natuurlijk ook ruime aandacht
geweest voor het onderwijs. De scholen bleven
gesloten maar HoPe heeft, net als in het eerste
jaar van de crisis, kinderen op basisscholen in
afgelegen gebieden voorzien van schooltaken
en materiaal voor het onderwijs.
Ook de begeleiding bleef actief.
HoPe heeft samen met het Ministerie van
onderwijs een virtuele cursus projectonderwijs
verzorgd genaamd “Aardappelen uit mijn
gemeenschap”.
De door HoPe geschreven handleiding voor
Spaans als tweede taal is door het Ministerie
bestudeerd en aangepast en zal in 2022 in

de praktijk uitgetest en gevalideerd worden.
Door de crisis is dit een jaar uitgesteld.
De ondersteuning aan middelbare scholen met
een schoolinternaat is door HoPe grotendeels
gerealiseerd via virtueel onderwijs en virtuele
begeleiding van docenten; een nieuwe onderwijsvorm waarbinnen nieuwe mogelijkheden en
kansen naar voren zijn gekomen. De resultaten
van dit programma gaat het Ministerie in 2022
ook toepassen in andere scholen.
Tijdens de crisis is HoPe zoveel mogelijk jongeren blijven steunen bij hun studie. Dat waren er
minder dan andere jaren, omdat de onderwijsinstellingen gesloten bleven en niet alle studenten beschikking hadden over de mogelijkheid
om via internet virtueel door te gaan met hun
opleidingen.
De Biblioteca, de buitenschoolse opvang, bleef
in 2021 noodgedwongen gesloten. Aan het
eind van het jaar is er een programma opgezet
om de kinderen vanaf begin 2022 zoveel
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mogelijk leerstof bij te brengen vóór de
opening van de scholen in maart 2022.
Het revalidatieprogramma in het brandwondencentrum is in het najaar, toen veel restricties
werden versoepeld, weer van start gegaan.
De persoonlijke- en familieondersteuning aan
mensen die om verschillende redenen buiten
de normale zorg vallen is in 2021 ook doorgegaan.
Het programma voedselzekerheid is in 2021
verder ontwikkeld en uitgebreid. Dit is een
breed en veelomvattend programma gericht op
groenteteelt, waterbassins, viskwekerij, caviafokkerij, de installatie van rookvrije en energiezuinige kookhoeken, en boombeplanting.
Het HoPe-team constateerde een toename van
huiselijk en seksueel geweld en interpreteerde
dit als begeleidend verschijnsel bij de corona-

crisis. De psychologen van Hope hebben daarom hun programma van seksuele educatie en
psychologische ondersteuning parallel aan het
voedselprogramma uitgevoerd.
Tenslotte vermelden we dat HoPe in 2021 drie
klaslokalen heeft gebouwd in Huacahuasi, en
op de basisschool in Chaullacocha is gestart
met de bouw van een toiletgebouw, inclusief
douches met warm water op zonne-energie.
In hoofdstuk 4 wordt de organisatie van
HoPe toegelicht en In hoofdstuk 5 treft men
de financiële verantwoording aan van
Stichting HoPe Nederland.
Een samenvattend overzicht van inkomsten en
uitgaven van HoPe Nederland verschaffen wij
hier in de staat van Baten en lasten.
De accountantsverklaring
staat in hoofdstuk 6.

8

Eén van de viskwekerijen.
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Baten

Baten eigen fondsenwerving

Maandelijkse donaties
Lijfrenteschenkingen en sponsorrit

73.336
665

Baten uit acties van derden

170.081

Overige baten

4

Rente

4

Lasten

Besteed aan doelstelling

Naar HoPe Peru en verzekeringslasten

109.759
109.759

Werving baten en overige lasten
Kosten eigen fondsenwerving

Vrijwilligerskosten
Bureaukosten
Nieuwsbrief, jubileummagazine en jaarverslag

185
83
3.285
3.553

Beheer en administratie

Contributies en abonnementen
Automatiseringskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

9

107
100
445
9
661

Totaal
Resultaat 2021

Via medefinanciering

Bijdrage Wilde ganzen (buiten financiële administratie HoPe NL)

113.973
130.114

244.087
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Uitleg over aanplant van groenten.
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3. De programma’s van HoPe in 2021 in vogelvlucht
Net als in het jaar daarvoor heeft de coronacrises grote invloed gehad op het team en het
werk van HoPe. Maar ondanks de moeilijke
omstandigheden is het team onvermoeibaar
doorgegaan met de uitvoering en verdere ontwikkeling van bestaande- en noodprogramma’s.

3.1 Revalidatieprogramma
brandwondencentrum
HoPe verzorgt al meer dan 25 jaar het revalidatieprogramma binnen het brandwondencentrum van het Regionaal Ziekenhuis te Cusco.
Patiënten komen van heinde en ver om zich te
laten behandelen aan vaak ernstige brandwonden.
HoPe realiseert sinds 1995 de nabehandeling
(revalidatie) van brandwonden in het ziekenhuis. Voor die tijd gingen patiënten met allerlei vergroeiingen en nare littekens naar huis.
HoPe wil het programma overdragen aan het
ziekenhuis en hier waren goede stappen voor
gezet. Corona gooide echter roet in het eten,
ook het ziekenhuis in Cusco werd overspoeld
met coronapatiënten en de reguliere zorg werd
stilgelegd. Zo werd ook het revalidatiepro-
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Francisco was van zijn paard gevallen en lag verlamd en
verwaarloosd thuis. Met persoonlijke ondersteuning
van HoPe is hij naar het ziekenhuis en later naar een
revalidatiecentrum gebracht.
gramma stilgezet. In oktober 2021 heeft HoPe
het programma weer gedeeltelijk geopend.
“Gedeeltelijk” omdat alleen interne patiënten
uit het ziekenhuis werden behandeld.
Deze patiënten waren allemaal gecontroleerd
op corona. Patiënten die reeds waren ontslagen uit de zorg, maar die voor nabehandeling
naar het ziekenhuis kwamen, werden letterlijk
nog even buitengesloten.

3.2 Bibliotheek of
buitenschoolse opvang

In het brandwondencentrum.

Zoals bekend werkt HoPe al sinds 1991 in de
achterstandswijken van het noordoostelijk deel
van de stad Cusco. Op verzoek van de bevolking heeft HoPe in 2005 de bibliotheek Kallpanchis opgezet. De bibliotheek verzorgt een
programma voor naschoolse opvang. Kinderen
uit verschillende wijken komen er na schooltijd
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hun huiswerk maken. Thuis hebben de kinderen daar meestal niet de rust of de gelegenheid toe. In de bibliotheek krijgen de kinderen
ondersteuning van professionele leerkrachten
en hebben zij computers, internet en naslagwerk tot hun beschikking. Na overleg met
het ministerie van onderwijs en de gemeente
moest de bibliotheek in 2021 het hele jaar op
slot. De kans op onderlinge besmetting met
het coronavirus was te groot om het programma op een verantwoorde manier te openen.

3.3	Aardappelen uit mijn gemeenschap, projectonderwijs

12

In 2021 heeft HoPe het project “Aardappelen
uit mijn gemeenschap” afgerond. In de gemeenschap Tiracancha heeft HoPe een programma voor projectonderwijs onder deze
naam ontwikkeld en uitgevoerd.
Het project is in 2021 gesystematiseerd en
hierbij is een handleiding uitgeven voor
projectonderwijs. In dit project worden alle
schoolvakken onderwezen aan de hand van
een voor de kinderen bekend onderwerp,
in dit geval de aardappel.

HoPe heeft, op basis van de handleiding,
samen met het Ministerie van onderwijs een
virtuele cursus verzorgd om docenten bij te
scholen op het gebied van projectonderwijs.

3.4 Spaans als tweede taal
In dezelfde gemeenschap Tiracancha heeft
HoPe vier jaar lang gewerkt aan een programma “Spaans als Tweede taal”. Peru kent 34
officieel erkende talen, de meeste worden gesproken binnen kleine gemeenschappen in het
Amazonegebied. In het werkgebied van HoPe
is Quechua de voertaal voor het overgrote deel
van de bevolking. Spaans geldt als tweede
taal en is belangrijk omdat het de hoofdtaal is
binnen de Peruaanse maatschappij.
Mensen die de Spaanse taal onvoldoende beheersen hebben veel problemen in het sociale
leven en worden ook nog steeds sterk gediscrimineerd. HoPe stimuleert het tweetalig intercultureel onderwijs waarbinnen de leerlingen les
krijgen in zowel de eigen taal, het Quechua, als
in het Spaans. Bij het afronden van de middelbare school moeten leerlingen beide talen,
zowel in woord als schrift, beheersen.

Opvang van regenwater.
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Vanwege de aanhoudende pandemie heeft
HoPe het programma grotendeels aan moeten passen aan virtueel onderwijs en virtuele
begeleiding van de docenten. Een nieuwe onderwijsvorm, waarbinnen ook weer een groot
aantal nieuwe mogelijkheden en kansen naar
voren zijn gekomen. HoPe heeft haar eindverslag half januari bij het ministerie ingeleverd.
De basis van het programma is bij de verschillende betrokken internaten gelegd. HoPe gaat
in 2022 mogelijk verder samenwerken met
het MInisterie aan programma’s op scholen in
andere gebieden waar het onderwijs ook aangepast moet worden aan de grote afstanden
tussen thuis en school.

3.6 Studieondersteuning

Omslag van de gids voor het projectonderwijs.
HoPe heeft een handleiding geschreven voor
het aanleren van Spaans als tweede taal.
De handleiding zou in 2021 in de praktijk
uitgetest worden. Omdat de scholen het hele
jaar gesloten bleven, ging deze validatie niet
door. In plaats daarvan heeft het Ministerie van
Onderwijs een comité gevormd dat de handleiding inhoudelijk heeft bestudeerd en aangepast. Naar verwachting kan de methode in
2022 in de praktijk worden uitgetest.

Jongeren uit achterstandssituaties die de
middelbare school hebben afgerond en een
professionele studie willen volgen, kunnen via
HoPe in aanmerking komen voor een studiebeurs. Vooral jongeren uit de inheemse dorpen
en uit de achterstandswijken van Cusco komen
in aanmerkingen voor deze ondersteuning.
Via dit programma hebben veel jongeren een
beroepsscholing kunnen volgen. Zo is er een
arts en zijn er onder andere leerkrachten, technici in de landbouw en ICT en toeristengidsen
afgestudeerd.

3.5 Ondersteuning middelbare scholen
		 met een schoolinternaat
In 2020 heeft HoPe een samenwerkingscontract getekend met het Peruaans Ministerie van
Onderwijs. Doel van de samenwerking was het
opstellen van een leerprogramma voor middelbare scholen met een schoolinternaat. HoPe
werkt sinds 2019 samen met het ministerie
binnen deze speciale tak van onderwijs.
Het ministerie financiert de uitvoering van
het programma (95%), HoPe neemt de voorbereiding en eindevaluatie (5%) van het
programma voor haar rekening.

Thuis studeren met studieondersteuning.
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Vanwege de pandemie gingen de deuren van
alle opleidingen dicht en werd er alleen nog
virtueel lesgegeven. Voor sommige studenten
was deze stap te groot. Studenten die uit de
bergdorpen kwamen, hadden bijvoorbeeld
niet de mogelijkheid om via internet les te
volgen. In 2021 heeft HoPe dan ook ‘slechts’
zes jongeren kunnen ondersteunen bij het
voortzetten van hun lesprogramma’s.
De jongeren volgden studies voor gastronomie, toerisme, onderwijs, topografie
en gezondheidszorg.

sen enorm opgeknapt en ziet het leven weer
optimistisch tegemoet.
Binnen het programma voor sociaal welzijn
krijgen verschillende personen, en in sommige
gevallen hele gezinnen, begeleiding van de
psychologen van HoPe. Met name de toename
van seksueel- en huiselijk geweld tijdens de
lockdown is hiervoor de aanleiding geweest.
De psychologen richten zich op voorkoming
van het probleem en verzorgen workshops
seksuele educatie. Ook bieden zij individuele
therapie aan slachtoffers.

3.7 Persoonlijke ondersteuning

3.8 Programma Voedselzekerheid

Een onderdeel van het HoPe programma voor
welzijn is de persoonlijke ondersteuning van
personen die om de een of andere reden buiten de normale zorg vallen. In 2021 heeft HoPe
verschillende patiënten met een hazenlip en/
of open gehemelte laten opereren.
Francisco uit Huacahuasi is door bemiddeling
van HoPe opgenomen in een privékliniek van
een katholieke congregatie in Cusco.
De 48-jarige man was van het paard gevallen
en daarna vele meters meegesleurd. Hij was
verlamd geraakt en lag al meer dan een jaar
op een houten plank waarover een lamavacht
was gelegd. Zijn vrouw en kinderen verzorgden
hem zo goed als zij konden, maar waren niet in
staat om te voorkomen dat hij enorme doorligplekken op zijn lichaam kreeg. Francisco is in
de kliniek in Cuso aan zijn wonden geopereerd
en krijgt dagelijks fysiotherapie. Hij is ondertus-

Het programma voor voedselzekerheid is
opgestart is 2020 als antwoord op de crisis
veroorzaakt door COVID-19. HoPe heeft een
lange geschiedenis in de gemeenschappen
waar het programma wordt uitgevoerd. Vanaf
1996 ondersteunt HoPe daar het onderwijs.
HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle dorpen
volledig basisonderwijs kregen en in 2002
heeft Hope in Patacancha de eerste inheemse
middelbare school van Peru opgezet.

Op het kantoor van HoPe in Cusco.

Vanwege de coronacrisis was Peru genoodzaakt haar grenzen hermetisch te sluiten,
waardoor er geen toeristen het land meer
binnenkwamen en duizenden families, tot dan
toe financieel afhankelijk van het toerisme, hun
inkomsten op zagen drogen. Van de een op de
andere dag waren families weer geheel afhankelijk van de eigen productie van levensmiddelen. De bewoners van de Peruaanse hooglanden zijn herders, zij hoeden lama’s en alpaca’s.
Op 4.000 meter hoogte in de Andes groeiden
tot voor kort alleen aardappelen en het dieet
van de mensen bestond dan ook voor het
overgrote deel uit aardappel; aardappel bij het
ontbijt, aardappelen tijdens de lunch en aardappelen voor het avondeten. De maaltijden
werden aangevuld met cavia, af en toe een ei,
en heel af en toe een stukje kip of alpacavlees.
HoPe begon met het verbouwen van groenten
in groentetuinen en -kassen op de scholen die
vanwege de pandemie gesloten waren.
Met de ouders werd begonnen met de bouw
van meer groentekassen voor de scholen.
Het idee is om samen met de ouders groenten
te verbouwen, groenten die tegen een

Jaarverslag HoPe 2021

symbolische prijs aan de leden van de
gemeenschap worden verkocht. Tegen de
tijd dat de scholen weer opengaan, zal de
teelt van groenten gebruikt worden binnen
het voedselprogramma op school.
Bewoners van de gemeenschappen werden
uitgenodigd om ook thuis een groentetuin
aan te leggen en een groentekas te bouwen.
De tuinen en de kassen op de scholen dienen
daarbij als proeftuinen, waar de deelnemers
aan het programma de technieken van het
verbouwen van groenten leren.
HoPe is het programma begonnen in twee
gemeenschappen met rond de 80 families. Het
programma sloeg aan en HoPe kreeg aanvragen vanuit andere gemeenschappen om mee
te mogen doen aan het programma. Voordeel
was dat HoPe al eerder in deze gemeenschappen gewerkt had. Het programma werd uitgebreid naar zeven inheemse gemeenschappen.

Locatie en bereik

Het programma “Voedselzekerheid” draait
nu in zeven inheemse gemeenschappen,
allen gelegen tussen de 3.800 en 4.200
meter hoogte in de provincie Urubamba
van het departement Cusco in het Peruaans
Andesgebergte. In totaal nemen ruim 300
families deel aan het programma.

3.8.1 Groenteteelt

Alle deelnemende families hebben thuis een
groentetuin. Dankzij klimaatverandering en
verbeterde zaden, kunnen ook op vierduizend
meter hoogte een aantal gewassen in de openlucht worden verbouwd. In de koude maanden
juni en juli worden de groentetuinen afgedekt
met beschermnetten. Zonder deze netten
zouden de gewassen aangetast worden door
nachtvorst en hagel.
Wekelijks worden twee tot drie groentekassen
gebouwd. De families zorgen voor de fundering en de muren. HoPe ondersteunt bij de
constructie van het dak.

3.8.2 Waterbassins

De hooglanden van Peru kennen een regentijd
en een droge tijd. Tijdens de maanden oktober
tot en met maart regent het veel, de rest van
het jaar is het droog. In de droge periode is

Kookles van een professional.
men in de bergdorpen afhankelijk van smeltwater van de gletsjers dat via beekjes en rivieren
naar lager gelegen gedeelten stroomt en van
bronnen waar grondwater aan de oppervlakte
komt.
Om de groentetuinen en -kassen ook in het
droge seizoen van water te voorzien installeert
HoPe waterbassins. Van een bedrijf dat in de
Peruaanse hoofdstad Lima billboards
exploiteert heeft HoPe een groot aantal gebruikte materialen gekregen. Het sterke materiaal is uitermate geschikt voor de installatie van
waterbassins. In een aantal gevallen heeft HoPe
een bassin geïnstalleerd van waaruit verschillende families van water worden voorzien. In
gevallen waarbij een familie afgelegen woont,
krijgen zij een kleine privé watervoorziening.
In 2021 zijn 40 bassins aangelegd. Hiermee
worden 120 families van water voor irrigatie
voorzien.

3.8.3 Viskwekerij en caviafokkerij

De pandemie duurde voort en daarmee
groeide de noodzaak voor de productie van
eigen voedsel. Het programma werd dan ook
uitgebreid met drie kwekerijen voor forellen
en twee caviafokkerijen. In 2021 heeft HoPe in
totaal 45 duizend babyvisjes uitgezet. Het duurt
ruim zeven tot acht maanden voordat de vissen
oogstrijp zijn. In januari 2022 is begonnen met
de verkoop van de vissen. De cavia’s planten
zich goed voort en vinden gretig aftrek in de
gemeenschap. Zowel de vissen als de cavia’s
worden tegen kostprijs verkocht. Het geld komt
als donatie bij HoPe.

15
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3.8.5 Ouderparticipatie

De participatie van ouders in de schoolprogramma’s is van groot belang. In 2020
hebben ouders aardappelen gepoot voor
het voedselprogramma op school.
Helaas zijn de scholen ook in 2021 dicht
gebleven waardoor men de opbrengst van
de oogst onderling heeft moeten verdelen.
In 2021 hebben de ouders gras gezaaid voor
het caviaprogramma op school. Het werk wordt
uitgevoerd in faena, een samenwerkingsverband dat uit de tijd van de Inca’s stamt.

3.9 Boombeplanting

Blij met de rookvrije en energiezuinige kookhoek.

3.8.4 Rookvrije en energiezuinige
		kookhoeken
16

De programmering en de uitvoering van het
werk van HoPe gebeurt in goed overleg en in
samenwerking met de gemeenschappen en
met de bewoners. De deelnemers aan het
programma gaven aan ook andere problemen
aan te willen pakken. Zo hebben de woningen
in de hoge Andes normaliter geen rookafvoer.
De woningen bestaan doorgaans uit één enkele ruimte waar geslapen en gekookt wordt.
Overdag vertoeft men meestal buitenshuis,
maar in het regenseizoen wordt toch ook vaak
beschutting gezocht in de eenvoudige woning.
In het hooggebergte groeien nauwelijks
bomen, en koken doet men dan ook op
gedroogde mest van lama’s en alpaca’s.
Omdat de woning geen rookafvoer heeft, vult
de ruimte zich tijdens het koken met dikke
rook. Mensen ademen deze rook in en problemen aan longen en luchtwegen komen dan
ook erg veel voor bij de bewoners.
Als oplossing installeert HoPe eenvoudige,
rookvrije en energiezuinige kookhoeken.
Onderdeel hiervan zijn een kleine maar zeer
functionele oven en kookplaten die tegelijkertijd verwarmd worden. Met het simultaan
gebruik wordt veel brandstof bespaard.
Een medewerker van HoPe, deskundige op
dit gebied, adviseert en begeleidt de huisbewoners die zelf de kookhoek maken.

De berghellingen rond de gemeenschappen
zijn kaal. De oorspronkelijke bomen en struiken
zijn in de afgelopen eeuwen gerooid om als
brandstof of bouwmateriaal te dienen.
Op kleinschalige wijze worden al gedurende
enkele jaren opnieuw bomen geplant.
Het gaat dan met name om inheemse boomsoorten zoals de queñua. De queñua is een erg
langzaam groeiende boom en doet vooral
dienst als erfafscheiding en windschut.
Ook bevordert de queñua de waterbeheersing
in de hooglanden. Op verzoek van de gemeenschappen is HoPe in 2021 begonnen met het
ondersteunen van de aanplant van bomen.
Samen met de provincie is er een begin gemaakt met het planten van 40 duizend

Aanplant van bomen.
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inheemse bomen en 40 duizend naaldbomen.
Naaldbomen geven op den duur economisch
gewin voor de gemeenschappen. Het hout kan
over een aantal jaren verkocht worden, maar
net zo belangrijk zijn de eetbare paddenstoelen die in de naaldbossen groeien. De paddenstoelen zijn erg voedzaam en leveren bij
verkoop een goede prijs op.
Samen met de gemeenschappen is in 2021
begonnen met de aanleg van een eigen
boomkwekerij. Deze is aangelegd op 4.200
meter hoogte waarmee de jonge boompjes
direct aangepast zijn aan de hoogte en het
klimaat. HoPe streeft naar het kweken van
120 duizend boompjes per jaar.

3.10 Seksuele educatie en
		 psychologische ondersteuning
De pandemie bracht naast economische
problemen ook veel sociale problemen met
zich mee. Het wegvallen van inkomsten was
voor iedereen een groot probleem.
Scholen waren dicht en ouders hadden geen
werk. Veel bewoners die in voorafgaande jaren
hun bestaan hadden gezocht in de grote
steden of in de dorpen in de vallei, verloren
hun werk en kwamen noodgedwongen terug
naar hun geboortedorp. De problemen hoopten zich op en dat resulteerde helaas vaak in
huiselijk en of seksueel geweld.
HoPe heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in
preventie van huiselijk – en seksueel geweld.
Zo heeft HoPe tijdens de lockdown dagelijks
radiospots over dit thema uitgezonden.
Bij de langzame vermindering van de coronamaatregelen heeft HoPe de ruimte gezocht om
met bewoners individueel aandacht aan dit
thema te besteden en aan het werk te gaan.
Sinds november mochten de scholen – onder
strikte voorwaarden – weer een paar dagen per
week open. Sindsdien verzorgen psychologen
van HoPe workshops voor leerlingen van het
basis- en het middelbaar onderwijs.

3.11 Azul Wasi (Blauw huis)
Azul Wasi is een opvanghuis voor jongens in
de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het huis is opgezet
en wordt al jaren gerund door een oud-politieman. In het huis verblijven rond de 20 jongens,

Seksuele educatie en psychologische ondersteuning.
het betreft weeskinderen of jongeren die door
hun families zijn verwaarloosd en door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst.
Het huis heeft een eigen groentekas waar de
bewoners zelf de groenten voor het tehuis
verbouwen. Door gebrek aan kennis en professionele begeleiding valt de opbrengst echter
sterk tegen. HoPe heeft het verzoek gekregen
om het project technisch en materieel te ondersteunen. In december 2021 is HoPe begonnen
met de ondersteuning van het programma.
Het doel is de groentekas in optimale conditie
te brengen en de jongeren van het huis te leren
om zelf hun eigen groenten te verbouwen.
In eerste instantie heeft HoPe een half jaar
uitgetrokken voor het programma.

3.12 Bouwactiviteiten
HoPe heeft in de afgelopen 30 jaar meer
dan 160 scholen gebouwd of gerenoveerd.
De bouw en renovatie was nodig om kinderen
in afgelegen bergdorpen in de gelegenheid
te stellen onderwijs te volgen, er waren
simpelweg geen (goede) scholen.
In de laatste decennia heeft de overheid deze
taak steeds meer overgenomen. HoPe bouwt
dan ook bijna niet meer. Een uitzondering is
er gemaakt in de inheemse gemeenschappen
Huacahuasi en Chaullacocha.
In Huacahuasi heeft HoPe in 2021 de bouw van
drie klaslokalen afgerond en in Chaullacocha
is gestart met de bouw van een toiletgebouw,
inclusief douches met warm water op
zonne-energie, voor de basisschool van
de gemeenschap.
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4. Organisatie HoPe
De organisatie HoPe bestaat uit twee stichtingen: een Nederlandse stichting, de stichting
Holanda – Perú (HoPe NL) en de Peruaanse
stichting, de Fundación Holanda – Perú (HoPe
Perú). De Nederlandse stichting ondersteunt
de Peruaanse fundación financieel en stelt de
donateurs en andere geïnteresseerden op de
hoogte van de gang van zaken in de Peruaanse
projecten. Het werk waar het om gaat voltrekt
zich in de projecten in Peru, uitgevoerd door
een klein team van professionals, samen met
de bevolking.

4.1 Stichting HoPe Nederland
De stichting HoPe Nederland heeft zich in 2021
ook weer ingezet om voldoende financiële
middelen bij elkaar te krijgen om de projecten
van Hope Perú voor een groot deel te kunnen
financieren. Het bestuur heeft daarbij dankbaar
gebruik gemaakt van de inspanningen van
een aantal vrijwilligers, groepen en organisaties
die zich bij HoPe betrokken voelen.
Daarnaast zijn er aanvragen ingediend bij
enkele fondsen, die daar positief op hebben
gereageerd.

4.2 Bestuur
In de loop van 2021 is de samenstelling van het
bestuur veranderd. In juni verliet Odette van
Galen het bestuur. Marga Bokdam verruilde in
juli haar bestuursfunctie voor een leidende
taak binnen het communicatieteam.
Jelle ten Hoeve is in juni toegetreden als
algemeen bestuurslid.
Aan het eind van het verslagjaar bestond
het bestuur uit:
Mieke Weiffenbach, voorzitter a.i.
Renée Stam, secretaris
Frans Visser, penningmeester
Jelle ten Hoeve, algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft in het verslagjaar
11 keer vergaderd.

4.3 Vrijwilligers
HoPe heeft een deels vaste groep van vrijwilligers. Doorgaans organiseren zij van tijd
tot tijd acties, geven zij voorlichting over de
projecten van HoPe of werven fondsen.
Net als in 2020 konden ook dit jaar niet alle
activiteiten doorgaan door de Covid-19
pandemie. Dat gold ook voor de vrijwilligers
die regelmatig zeiltochten maken op de Veli
Volantis, en tijdens elke tocht een flink bedrag
overmaken aan HoPe. In vergelijking met de
jaren vóór 2020 kon er in 2021 ook minder
worden gezeild. Toch is er ook dit jaar weer
een substantieel bedrag overgemaakt.
Ter ere van het dertigjarige jubileum van HoPe
zou in december een grote bijeenkomst
plaatsvinden om vrijwilligers te danken voor
hun inzet, de toekomstige koers van HoPe te
bespreken en om samen te brainstormen
over het toekomstige vrijwilligersbeleid.
Ook dit evenement kon door de pandemie
niet doorgaan en is verschoven naar 2022.

4.4 Communicatie
Deze groep verzorgt de berichtgeving via
sociale media en de Nieuwsbrief die zes keer
per jaar verschijnt. Via de Nieuwsbrief worden
alle donateurs en geïnteresseerden op de
hoogte gehouden van de gang van zaken in
de projecten en ontwikkelingen die daarop
van invloed zijn.
In 2021 heeft de groep het Magazine ter ere
van het dertigjarig jubileum van HoPe gemaakt
en uitgegeven. Een mooi resultaat dat de
professionaliteit van het team aantoont.
Het werk van het communicatieteam leidt
ertoe dat regelmatig nieuwe vrijwilligers
zich aanmelden.
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Donatie van zuurstofapparaten aan een
gezondheidscentrum in Ollantaytambo.

Team HoPe Peru 2021
Dagelijks bestuur

Walter Meekes, Directeur
Public Relations / Fondswerving
Tineke Griffioen
Coördinator programma’s welzijn
en gezondheid
Julio Sotelo
Kasbeheer / administratie

Team Onderwijs Programma met het
Ministerie van Onderwijs (DISER)

Financiering Ministerie van Onderwijs Peru
José Meléndez Quintana
Coördinator onderwijsprogramma DISER
Elmer Sánchez Castro
Pedagogisch medewerker
Rosa Escobar Muñoz
Psychologe
Liceht Challco Farfán
Psychologe, Specialist welzijn
Yenny Champi Huaman
Onderwijsspecialist
Richard Cusi Ramos
Onderwijsspecialist

Frank Jhoan Yucra Luna
Technicus in landbouwproductie
Celso Huaman Huamanhuillca
Technicus in landbouwproductie
Modesto Puma Condori
Ondersteuning viskwekerij Huacahuasi
Julio Cesar Plaiza Cjuro
Ondersteuning viskwekerij Chupani

Revalidatiecentrum brandwondenafdeling ziekenhuis
Elsa Quinteneros
Fysiotherapeute

Ana Lucia Apaza Benavente
Therapeute spel- en bezigheidstherapie

Walter Meekes is medeoprichter van Stichting
HoPe Peru en is directeur geweest van HoPe
Peru tot 2010. Vanaf dat moment is de directeursfunctie in Peruaanse handen geweest.
Toen deze directeur in 2017 een functie
elders aanvaardde, heeft Walter de directeur
rol opnieuw op zich genomen.
Naast de directietaak verzorgt hij fondsenwerving en onderhoudt hij de contacten
met sponsors en donateurs van HoPe.

Team voedselzekerheid

Tineke Griffioen is medeoprichtster van Stichting HoPe Peru. Tineke verzorgt de coördinatie
van de programma’s welzijn en gezondheid.

Sofía Quispe Cruz
Ondersteuning viskwekerij en groentekassen
basisschool Patacancha

Julio Sotelo verzorgt het kasbeheer van HoPe
in Cusco. Julio is in 1991 bij HoPe begonnen
als vrijwilliger binnen de programma´s voor
opbouwwerk in de achterstandswijken van
Cusco. Julio is in de jaren meegegroeid met
de projecten en heeft zichzelf ontwikkeld
tot een betrouwbaar en professioneel
medewerker van de stichting.

Benjamín Hancco León
Coördinator

Toribio Mamani Quispe
Installateur kookhoeken / Ondersteuning
groentekassen middelbare school Patacancha
Augustin Sullcapuma Puma
Ondersteuning landbouwproductie
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Meehelpen in de groentetuin.
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5. Financiële verantwoording HoPe NL
Stichting HoPe Nederland ontvangt gelden van
particulieren, bedrijven/organisaties en van
andere fondsen. Dit laatste vaak zonder daar
ruchtbaarheid aan te willen geven, hetgeen
wij vanzelfsprekend respecteren. Ook is er
een goede samenwerkingsrelatie met Wilde
Ganzen, waarbij Wilde Ganzen bijdragen die
wij vanuit de donaties in kunnen brengen
verdubbelt of verdrievoudigt.
Zo is er een scala aan betrokken mensen en
organisaties, die ervoor gezorgd hebben dat
in het moeilijke jaar 2021 toch een fantastisch
mooie opbrengst van ruim € 144.000 is ontvangen, waarmee deze ‘gewone’ bijdragen weer
bijna op het niveau van voor coronajaar 2020
is gekomen (2020 ruim € 111.000). Daarnaast
werden wij begin 2021 blij verrast met een
eenmalige gift van een vaste donateur van
maar liefst € 100.000, zonder daar verdere
voorwaarden aan te willen stellen.

5.1 Fondsenwerving
Stichting HoPe Nederland krijgt haar
bijdragen uit verschillende bronnen:
a. Vrijwilligers, nauw betrokken bij het werk van
HoPe, timmeren regelmatig aan de weg om
door acties de naamsbekendheid van HoPe
te vergroten en financiële steun te krijgen.
b. Stichting HoPe Nederland voert een actief
beleid om op de website, Facebook en
andere social mediakanalen informatie uit
Peru door te geven en aandacht te vragen
voor het werk van HoPe in Peru en de
gelden die daarvoor nodig zijn.
c. We benaderen met gerichte aanvragen
fondsen in Nederland en daarbuiten,
waarbij specifieke projecten die binnen
de doelstelling van zo’n fonds vallen,
worden aangemeld met de vraag voor
eenmalige of meerjarige financiële
ondersteuning.

Stichting HoPe Nederland krijgt daardoor uit
verschillende bronnen bijdragen:
a. Donaties en giften van particulieren (eenmalig, periodiek en ook door schenkings
overeenkomsten).
b. Er zijn in Nederland diverse scholen, kerkgenootschappen en bedrijven die op de een of
andere manier een band met het werk van
HoPe hebben en daar jaarlijks aan bijdragen.
c. We kennen diverse ‘ambassadeurs’, die met
enige regelmaat door acties en specifieke
activiteiten ten behoeve van HoPe geld
inzamelen. Dit was in 2021, net als in 2020
helaas bijna niet mogelijk.
d. Bijdragen van de fondsen die we hebben
benaderd.
We hebben in 2021 meer reguliere bijdragen
ontvangen dan in 2020, naast de eenmalige
donatie van € 100.000 en zijn hiermee heel
tevreden. Zoals in dit jaarverslag is te lezen,
konden diverse activiteiten in Peru geen doorgang vinden en is de vraag om ondersteuning
van Peru vooral gericht geweest op de voedselprojecten. We konden hier zonder aarzeling
vanwege financiële kaders gelukkig gehoor
aan geven. We hebben al met al een positief
resultaat behaald. Door het instellen van een
aantal gerichte bestemmingsreserves is dit
geld voor de komende jaren beschikbaar voor
specifieke doeleinden, waar HoPe Peru graag
gebruik van gaat maken.

5.2 Toekomstgericht
Al in 2019 zijn de eerste stappen gezet om
ervoor te zorgen dat de minimaal benodigde
gelden voor het werk van HoPe Peru gegarandeerd binnenkomen en worden toegezegd. We
zijn hier in 2020 en 2021 mee verder gegaan
en hebben gesprekken gevoerd met fondsenwervende instanties om te zien of er mogelijkheden zijn de fondsenwerving wellicht te
professionaliseren. We hebben na veel overleg
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besloten hiervan vooralsnog af te zien.
Deze eventuele professionalisering past ons
inziens minder goed bij de wijze waarop de
mensen HoPe Nederland kennen en betrokken
zijn bij het werk van HoPe Peru.
Wel zijn de banden met Wilde Ganzen aangehaald en wordt gezamenlijk gekeken naar projecten die daarmee ook door WG langduriger
dan 1 jaar kunnen worden ondersteund.

5.4 Toelichting op de jaarrekening 2021

5.3 Jaarrekening 2021

Liquide middelen

De jaarrekening 2021 is, opgesteld conform
de ‘Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2
kleine fondsenwervende organisaties’ (RvJC2)
en de aanbevelingen van de Vereniging van
Fondsenwervende instellingen (VFI). Deze
richtlijn geldt voor organisaties waar de baten
lager bedragen dan € 500.000 per jaar.

5.4.1 Toelichting op de balans
Algemeen

Alle bedragen zijn vermeld in euro’s en
afgerond op hele euro’s. De baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.

De bank waar Stichting HoPe Nederland haar
gelden heeft ondergebracht is sinds jaar en
dag de Rabobank (Utrechtse Waarden).
Wij voeren daar een zakelijke Rekening
Courant en een Spaarrekening.
Alle bankverkeer vindt via de Rekening Courant
plaats en op de spaarrekening is het bedrag
voor de continuïteitsreserve geplaatst en

BALANS per 31 december 2021
(na bestemming van saldo van baten en lasten)
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(bedragen in €)   

31 december 2021

31 december 2020

220.650

90.962

220.650

90.962

60.000

40.000

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal Activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve tbv continüiteit
Overige bestemmingsreserve
Overige reserve

110.000
50.503

50.389

147

573

220.650

90.962

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva
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overige gelden die niet direct door HoPe Peru
worden opgevraagd. Door een grote eenmalige donatie begin 2021 is HoPe voor het eerst
geconfronteerd met het fenomeen ‘negatieve
rentelasten’. Dit naast het feit dat wij bankkosten zijn verschuldigd. Beide kosten zijn in de
staat van baten en lasten opgenomen.

dotatie aan een reserve toegevoegd. Bij een
negatief resultaat wordt het bedrag aan de
reserve onttrokken.
Conform de statuten staan de reserves ter beschikking van de uitvoering van de doelstelling
van Stichting HoPe Nederland, dus ten behoeve van de uitvoering van de Onderwijs- en
Welzijnsprogramma’s in Peru.
De reserves bedragen ultimo 2021, na toevoegen van het positief resultaat, € 220.503.

Reserves

Bij een positief jaarresultaat wordt het bedrag
in de jaarverwerking door middel van een

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2021
werkelijk 2021

(bedragen in €)

begroting 2021 werkelijk 2020

BATEN
Baten van particulieren

176.640

65.000

64.911

Baten van bedrijven

13.968

10.000

2.730

Baten van andere organisaties zonder winststreven

53.475

35.000

43.736

244.083

110.000

111.377

244.083

110.000

111.377

Som van de geworven baten
Som van de baten

LASTEN

25

Besteed aan doelstelling
Rechtstreeks naar HoPe Perú

109.759

104.500

104.533

		

109.759

104.500

104.533

4.214

5.500

3.292

113.973

110.000

107.825

130.110		

3.547

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

4
130.114

4
-

3.551

114

-

3.551

130.114

-

3.551

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan
Bestemmingsreserves
Overige reserve
		

130.000

Het positief resultaat van € 130.114 wordt voor € 130.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves en voor € 114 toegevoegd aan de overige reserve voor projecten in de komende jaren.
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De continuïteitsreserve van € 40.000 wordt
zekerheidshalve al jaren aangehouden om onvoorziene (organisatorische) kosten of calamiteiten te kunnen opvangen. Hierbij is uitgegaan
van de salarislasten die Fundación HoPe Perú
begroot. Het uitgangspunt is dat de organisatie daar haar wettelijke verplichtingen kan
nakomen. Begin 2022 is opnieuw gekeken naar
de formatie. Door de uitbreiding met diverse
projecten is het vaste team in Peru in aantal fte’s
en kosten gegroeid.
HoPe Nederland heeft daarom besloten
de continuïteitsreserve uit te breiden met €
20.000, om zo de garantie dat HoPe bij calamiteiten de salarislasten aan alle medewerkers
een periode door kan betalen, gestand te
kunnen doen.
Mede vanwege een grote eenmalige donatie begin 2021 heeft het bestuur, in overleg
met de medewerkers in Peru, besloten tot het
instellen van een aantal specifieke bestemmingsreserves en het geld niet ‘in één keer op
te maken’.
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Als eerste is er een bestemmingsreserve om
de aanschaf van een nieuwe Pickup-truck te
kunnen bekostigen als de huidige niet meer in
staat is om de deels onbegaanbare wegen in
het hooggebergte te kunnen bereiken. De auto
is zo’n 14 jaar oud, wordt goed onderhouden,
maar zal een van komende jaren vervangen
moeten worden. De bestemmingsreserve is bepaald op € 35.000, waarbij rekening is gehouden met eventuele opbrengsten uit inruil en
te verrichten aanpassingen aan de specifieke
wensen voor het gebruik in het hooggebergte.

Een tweede bestemmingsreserve van € 15.000
is in het leven geroepen om het werk van de
Fundacion HoPe Peru ook op langere termijn,
indien nodig, te kunnen continueren. Er wordt
een plan ontwikkeld om de afhankelijkheid van
de inbreng van het Nederlandse pioniersduo
te verminderen en op redelijke termijn over te
dragen aan daartoe goed opgeleide Peruanen.
Dit vergt een onafhankelijke begeleiding en
opleiding en training. Voor de aanwending van
de gelden uit deze bestemmingsreserve ´scholing en ontwikkeling organisatie´ zal in 2022
een plan worden ontwikkeld.
HoPe initieert regelmatig nieuwe projecten
voor en met de Peruaanse overheid. De ervaring is dat bepaalde (onderwijs)projecten niet
voor een vol jaar worden gesubsidieerd door
de overheid, waar HoPe Peru wel verplichtingen met mensen aangaat voor een heel jaar.
Ook zien we dat er risico’s zijn bij de financiering van zulke nieuwe projecten. Toezeggingen
worden soms moeizaam verkregen, de startfase van veel projecten moet door gelden van
HoPe zelf worden gedekt en uitbetaling loopt
niet altijd naar wens. Het kan niet zo zijn dat
HoPe Peru hierdoor geen nieuwe initiatieven
meer kan of wil starten en met deze bestemmingsreserve is er een buffer om uit te kunnen
putten en flexibel te kunnen handelen, zonder
de lopende jaarbegroting te belasten. Met
HoPe Peru wordt jaarlijks gekeken of gelden
uit deze reserve beschikbaar moeten worden
gesteld. In 2022 start HoPe Peru voor het eerst
(op verzoek van de overheid) met projecten
in twee aangrenzende regio’s. De onderwijsprojecten bedragen in 2021 zo’n € 243.000, in

Verloop van de reserves
Continuïteits
reserve

Stand per 1 januari 2020

Bestemmings
reserve
aanschaf auto
programma’s

Bestemmings
Bestemmings
reserve risico’s reserve scholing
projecten en ontwikkeling
organisatie

Vrije
reserve voor
projecten

Totaal

46.838

86.838

3.551

3.551

-

50.389

90.389

40.000

mutaties 2020
Stand per 1 januari 2021

40.000

-

mutaties 2021

20.000

35.000

60.000

15.000

114

130.114

60.000

35.000

60.000

15.000

50.503

220.503

Stand per 31 december 2021
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2022 waarschijnlijk meer en op grond daarvan
hebben we gemeend een buffer in te bouwen
van € ó0.000.
De vrije bestemmingsreserve voor projecten
is beschikbaar voor de (onderwijs en welzijns)
programma’s van Fundación HoPe Perú en voor
de voedselprojecten en is direct opvraagbaar.
In de begroting van HoPe NL is hier ook rekening mee gehouden.

Kortlopende schulden

Het betreft hier rentelasten en bankkosten, die
pas in 2022 werden afgerekend.
Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

5.4.2 Toelichting op de staat van
baten en lasten

De baten en lasten kunnen als volgt
worden gespecificeerd:

Toelichting baten

De baten vielen in 2021 ruim € 134.000 hoger
uit dan begroot. Dit kwam vooral door de eenmalige bijdrage van € 100.000 waar al eerder
over is geschreven. Daarnaast hebben een aantal fondsen hun bijdrages verhoogd en zijn er
ten gevolge van de aandacht voor het jubileum
’30 jaar HoPe’ ook grotere eenmalige bijdrages
ontvangen.
Heel fijn is het om te zien dat we met een
aantal fondsen een goed contact hebben en
dat deze fondsen bereid blijken te zijn om hun
spelregels flexibel te hanteren, waardoor met
name de voedselprojecten geheel naar het zich
ontwikkelde konden worden uitgevoerd.

Toelichting lasten

De bedragen die we naar Fundación HoPe Peru
overmaken vormen vanzelfsprekend de grootste kostenpost in deze staat. Hiermee kan HoPe
Peru de project uitvoeren die ze in hun jaarbegroting hebben opgenomen, maar ook flexibel
inspelen op ontwikkelingen en inspringen daar
waar dat nodig is.
De overige lasten betreffen de kosten die
nodig zijn om Stichting HoPe Nederland te

BATEN
Baten eigen fondswerving
Maandelijkse donaties

73.336

Lijfrenteschenkingen en sponsorrit

665
74.002

Baten uit acties van derden 		 170.081
Overige baten
Rente

4
4

LASTEN
Besteed aan doelstelling
HoPe Peru en verzekeringslasten

109.759
109.759

Werving baten en overige lasten
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Kosten eigen fondsenwerving
Vrijwilligerskosten

185

Bureaukosten

83

Nieuwsbrief, jubileummagazine
en jaarverslag

3.285
3.553

Beheer en administratie
Contributies en abonnementen

107

Automatiseringskosten

100

Bankkosten

445

Overige algemene kosten

9
661

Totaal

113.973 244.087

Resultaat 2021

130.114

Via medefinanciering
Bijdrage Wilde Ganzen
(buiten financiële administratie HoPe NL)
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laten functioneren. Grootste kostenpost in
2021 hierbij was de uitgave van het jubileummagazine dat in een oplage van 1.000 stuks is
gedrukt. Naast prachtige bijdrages vanuit een
aantal sponsoren in 2021 wordt dit magazine in
2022 ‘aan de man gebracht’ en verwachten we
hiermee ook extra donaties te ontvangen.
De bankkosten baren ons al langer zorgen.
HoPe Nederland bankiert bij de Rabobank en
deze organisatie kent een mooie kortingsregeling op haar kosten van € 300 per jaar. Echter
door de gestegen bankkosten en de heffing
van rente op saldi boven de € 100.000 zien we
per saldo deze kosten stijgen.
We hebben hierover contact gezocht met
Partin, de organisatie die ons soort vrijwilligersorganisaties ondersteunt, maar deze kan op dit
moment weinig uitrichten. Ook hebben we met
de Rabobank contact opgenomen en middels
brief en telefonisch overleg dit uitgebreid uit
de doeken gedaan.
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We hebben van de Rabobank wel begrip gekregen en wat praktische tips, maar we hebben
geen mogelijkheden aangereikt gekregen
deze bankkosten bijvoorbeeld door donaties

Bouw van drie klaslokalen van de school in Huacahuasi.

vanuit de goodwill-programma’s van de bank
zelf vergoed te krijgen.
Een van de tips die we kregen was het spreiden
van de extra gelden over meerdere bankrekeningen en we hebben hiertoe eind 2021 een
aanvraag ingediend bij de Triodosbank.
De beoordeling daarvan kent een forse doorlooptijd van enkele maanden en bij het opstellen van dit jaarverslag was er nog geen uitsluitsel bekend.

Overige informatie

De bestuursleden van Stichting HoPe Nederland doen hun werkzaamheden op vrijwillige
basis en zien ook af van een vrijwilligersvergoeding hiervoor. Ook de vrijwilligers die actief
zijn in de communicatiewerkgroep en andere
vrijwilligers doen dit op geheel vrijwillige basis,
zonder vergoeding.
Het accountantskantoor dat de financiële
administratie al jarenlang trouw verwerkt en de
samenstellingsverklaring van de jaarrekening
verzorgt, doet dit ‘pro deo’ en steunt op deze
manier op een heel fijne manier het werk van
Stichting HoPe. Het bestuur van de stichting is
het kantoor zeer erkentelijk voor deze enorme
support.

Jaarverslag HoPe 2021

5.5 Begroting 2022
Op basis van de begroting van HoPe Peru is
aan HoPe NL een bijdrage gevraagd van €
184.000. HoPe Nederland kan dit realiseren
door uit te gaan van de gebruikelijke donaties
en de inzet van de vrije bestemmingsreserve
voor projecten en aanwending specifieke gelden uit de bestemmingsreserves.
De bestedingsratio 2021 is vanzelfsprekend beïnvloed door de grote eenmalige donatie. Als
deze buiten beschouwing zou worden gehouden is de bestedingsratio 75% en de resterende middelen komen via de bestemmingsreserves in komende jaren geheel ten goede aan de
doelstelling HoPe Peru.

Bouw van toilet- en doucheruimte met warm water van
zonne-energie op de basisschool in Chaullacocha.

RAMING 2022
Begroting 2022

Realisatie 2021

Begroting 2021

Baten uit eigen fondsenwerving

75.000

74.002

75.000

Baten uit acties van derden

35.000

170.081

35.000

Overige baten (uit reserves)

79.500

Renteresultaat

4
Totaal baten

189.500

244.087

110.000

184.000

109.759

104.500

5.000

3.553

5.000

500

661

500

189.500

113.973

110.000

-

130.114

-

Kosten eigen fondsenwerving

2,6%

1,5%

4,5%

Kosten beheer en administratie

0,3%

0,3%

0,5%

97,1%

45,0%

95,0%

141.003

220.503

90.389

Besteding aan doelstelling HoPe Peru
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Resultaat
Kostenratio's (in % van baten)

Bestedingsratio (aan doelstelling HoPe Peru)
Eigen vermogen (reserves)
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6. Accountantsverklaring
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan:

Stichting HoPe Nederland
Rijzertlaan 376
5223 JV ’s HERTOGENBOSCH

De jaarrekening 2021 van Stichting Hope
Nederland is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de staat van baten & lasten over 2021
met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

30

De opgenomen jaarrekening 2021 eindigt
op een besteedbaar eigen vermogen van
€ 220.503. Het balanstotaal per 31 december
2021 eindigt op € 220.650 en de staat van
baten en lasten over 2021 laat een stijging
van het besteedbaar eigen vermogen zien
van € 130.114.
Deze samenstellingsopdracht is door ons
uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard
4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond
van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN D

Bij een samenstellingsopdracht bent u er
verantwoordelijk voor dat de informatie klopt
Aan:
en dat u ons alle relevante
informatie aanStichting HoPe Nederland
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werkzaamheden,
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376
5223de
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geldende
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van baten & lasten over 2021 met de daarb
werkzaamheden zijn
wij door
lezen van
van de
de gehanteerde g
andere
een het
overzicht
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
opgenomen jaarrekening
van de jaarrekeningDe
overeenkwam
met onze 2021 eindigt o
balanstotaal per 31 december 2021 eindigt
kennis van Stichting2021
HoPe
Nederland.
laat
een stijging van het besteedbaar

Deze samenstellingsopdracht is door ons u
Bij het uitvoeren van
deze opdracht hebben
accountants geldende Standaard 4410, 'Sa
wij ons gehouden aan
devan
voor
ons
geldende
wordt
ons
verwacht
dat wij u onderste
jaarrekening.
Wij
hebben
daarbij onze desk
relevante ethische voorschriften in de
Verordeen financiële verslaggeving toegepast.
ning Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere
van deze
Bijgebruikers
een samenstellingsopdracht
bent u er v
ons
informatie
aanlevert. Wi
jaarrekening mogen
er alle
danrelevante
ook vanuit
gaan dat
met de daarvoor geldende regelgeving, da
wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam heeft
en voldaan. A
deze verantwoordelijkheid
zorgvuldig, integerlezen
en objectief
hebben uitgevan de jaarrekening
globaal nagegaa
onze kennisomgaan
van Stichting
HoPe Nederland.
voerd en dat wij vertrouwelijk
met de
door u verstrekte gegevens.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebbe

ethische voorschriften in de Verordening G
andere gebruikers van deze jaarrekening m
Voor een nadere toelichting
op aard en
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
reikwijdte van een samenstellingsopdracht
vertrouwelijk omgaan meten
de door u verstr

de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitVoor een nadere toelichting op aard en reik
leg-samenstellingsverklaring.

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-sam

Amstelveen, 7 juni 2022
Amstelveen, 7 juni 2022

Vanhier B.V.

Vanhier B.V.

E.M. van Weerdhuizen
E.M. van Weerdhuizen
Accountant-Administratieconsulent
Accountant-Administratieconsulent

Vanhier B.V. Van Heuven Goedhartlaan 937 1181 LD Amstelveen Postbus 36078 1020 MB Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 426 43 60 info@vanhier.nl www.vanhier.nl KvK Amsterdam 33208368

Vanhieris B.V.
Van Heuven
Goedhartlaan 937 11
Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid
opgenomen.
Desgewenst
(0)20 426 43 60 info@vanhier.nl
sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Telefoon
Member of+31
MSI Global
Alliance

Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aan
Member of MSI Global Alliance, one of the world’s leading international alliances of independent
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Colofon

Stichting HoPe Nederland

Ineke de Graaf
Rijzertlaan 376
5223 JV  's Hertogenbosch (NL)
Tel +31 (0)6 20857278
E-mail: contact@stichtinghope.org
Website: www.stichtinghope.org
Bankrekening NL69RABO0300276087
t.n.v. Stichting HoPe Nederland
Kamer van Koophandel: nummer 17151364
ANBI rangschikking:
nummer 8148.45.873

Stichting HoPe Peru
Walter Meekes
Casilla 344 - Correo CentralCusco, Peru
Tel +51 (0)84 24 38 18
E-mail: waltermeekes@stichtinghope.org
Website: www.hopeperu.org
Aan dit jaarverslag werkten mee:
Walter Meekes
Bestuur van HoPe NL
Vormgeving
Hans Stuart
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