
Resultaten
In totaal krijgen 27 kinderen en jongvolwassenen financiële 
steun van de stichting Caya Cama Ecuador. Negen kinderen 
uit Ayllu Llakta zitten op de basisschool. Ook negen kinderen 
volgen de middelbare school, de dertien jarige Nelly is in 
2013 begonnen aan haar eerste jaar. Acht jongeren volgen 
een beroepsopleiding of universitaire studie en één jongere 
volgt een voorbereidende opleiding om toegelaten te kunnen 
worden tot een vervolgstudie. 

Een van de volwassenen heeft in 2013 een lening gekregen 
voor het afronden van zijn studie natuurgeneeskunde. 
Esteban, vader van zes kinderen, wil graag een eigen 
praktijk beginnen. Hij had al een aantal studiejaren achter 
de rug, maar miste het geld voor de laatste examens en het 
praktijkjaar.

Jaarverslag 2013
Scholingsfonds van de stichting Caya Cama Ecuador

Nieuwe wegen 
voor en naar Ayllu Llakta
Als stichting die zich inzet voor de jeugd van de inheemse 
bevolking van dit Ecuadoriaanse dorp ben je permanent op 
zoek naar wegen die de (studie-) mogelijkheden voor die 
jeugd verbeteren. 
Zo hebben we in 2013 dankzij de bijdragen van donateurs en 
bedrijven een internetverbinding kunnen laten realiseren 
waardoor de studiemogelijkheden voor de betreffende jeugd 
absoluut zijn verbeterd, maar waardoor ook de digitale weg 
tussen Nederland en Ecuador is gerealiseerd. 
Via Skype blijven we nog beter op de hoogte van de diverse 
vorderingen en is ook regelmatig rechtstreeks overleg 
mogelijk met de bestuurders in Ayllu Llakta.

In 2013 vonden we wederom de weg naar enkele scholen die 
grote acties op touw hebben gezet om financiën voor Caya 
Cama Ecuador binnen te halen. Bij prachtige initiatieven 
in onder andere Oegstgeest en Koog aan de Zaan heeft de 
schooljeugd zich ingezet voor de kinderen aan de andere 
kant van de wereld. 
We blijven als stichtingsbestuur permanent op zoek naar 
nieuwe wegen en initiatieven waarmee we de toekomst van 
de jeugd in het Ecuadoriaanse dorp veilig kunnen stellen. 
Ideeën daarvoor blijven van harte welkom en schroom niet 
om contact met een van ons op te nemen als je denkt een 
‘nieuwe weg’ daarvoor te hebben gevonden. Wij vullen dat 
idee graag verder met je in.
Tot slot bedankt het bestuur, mede namens de kinderen van 
Ayllu Llakta, alle sponsors en sympathisanten uit 2013. Wij 
rekenen erop dat wij ook in 2014 een beroep op u kunnen 
doen om de weg naar een mooie toekomst voor de jeugd in 
Ecuador zo goed mogelijk te prepareren. 
Zij pakken die kansen met beide handen aan.

Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador

Bestuurs wisseling
In september heeft Jelle Brandsma afscheid genomen als 
tweede secretaris van het stichtingsbestuur. Vanaf het begin 
was hij een warm pleitbezorger voor het vastleggen van de 
eindigheid van het scholingsfonds. Dankzij hem hebben we 
hierover in 2012 goede afspraken gemaakt met het bestuur 
in Ecuador.  
Onze nieuwe tweede secretaris is Baud Schoenmaeckers, 
zeer bedreven in organiseren, aanjagen en communiceren en 
een man met een warm hart voor ontwikkelingsprojecten.

Colofon
Stichting Caya Cama Ecuador 
Woude 21b, 1489 NC De Woude
023 5458648
post@cayacama.nl
www.cayacama.nl
Bank NL98 ABNA 0578 3658 55
KvK Haarlem 37163730

Bestuursleden van de stichting:

Tom Krijns, voorzitter
Ria de Wit, vice-voorzitter 
Marinka van Dijk, penningmeester
Karin Lenior, secretaris
Jelle Brandsma, tweede secretaris 
(tot september 2013)
Baud Schoenmaeckers, tweede 
secretaris (vanaf september 2013)

Ambassadeur in Nederland: 
Jan Groenhart
Ambassadeur in Ecuador: 
Delfín Tenesaca

Met dank aan: 
A10plus, Rotterdam (vormgeving) en  
Zegge & Schrijve, Overveen (teksten) 

Blanca (tweede van links) was in 2013 de beste leerlinge van haar jaar. 

Ze poseert met de onderscheiding naast haar zusje Nelly, moeder en zus Sisa.

http://www.a10plus.nl/
http://zegge-en-schrijve.nl/


Doelstelling en werkwijze
De oorsprong van de stichting Caya Cama Ecuador ligt in het tragische 
verhaal van Humberto. Deze inheemse vader van vijf kinderen groeide 
op in een lemen hut, hoog in de bergen, en droomde over een toekomst 
voor zijn kinderen. Goed onderwijs, een stenen huis in de buurt van de 
stad, ontwikkeling en onafhankelijkheid. In 2004 stierf Humberto bij een 
ongeluk tijdens zijn werk. Hij was toen 38 jaar. Nederlandse vrienden van 
Humberto besloten zijn droom waar te maken en steunen sinds 2005 de 
weduwe. Met succes: de kinderen zitten op school en werken hard aan 
hun toekomst. Ze willen een vak leren en hun eigen geld verdienen, zodat 
ze hun moeder kunnen onderhouden.
Via het gezin van Humberto kwamen we in contact met de andere inheemse 
families in het dorp. We kregen meer vragen om hulp: het is voor iedereen 
moeilijk om het schoolgeld op te brengen. Zo ontstond de stichting Caya 
Cama Ecuador, met een scholingsfonds voor alle kinderen in Ayllu Llakta. 

Onze doelstelling is aan alle kinderen in het dorp Ayllu Llakta de moge-
lijkheid te bieden een opleiding te volgen. Het scholingsfonds keert 
maandelijks een bedrag uit aan ieder kind dat onderwijs volgt. De 
bijdrage loopt op naarmate het opleidingsniveau hoger is, omdat de 
kosten dan hoger zijn. Uitgangspunt van het scholingsfonds is dat de 
ouders zelf ook een bijdrage leveren. Het bestuur in Ecuador heeft hier-
voor een verdeelsleutel bedacht. Jaarlijks bespreken de twee besturen de 
gang van zaken. De eindverantwoordelijkheid voor het scholingsfonds ligt 
bij het Nederlandse bestuur.

Financiën 
Inkomsten en uitgaven 2013 (in euro’s)

Inkomsten 2013 17.372

Uitgaven 2013 10.242

Herkomst inkomsten 2013

Vaste sponsors 1.135

Acties 13.764

DamtotDamloop 2.473

Herkomst uitgaven 2013

Uitbetaling studiebeurzen 9.771

Diverse kosten (bankrekening, Kamer van Koophandel, drukwerk) 471

Toelichting
We hebben in 2013 flinke donaties gekregen van een aantal lagere 
scholen (zie elders in dit jaarverslag), waardoor we een mooi totaalbedrag 
aan inkomsten konden noteren. Ook een aantal jarigen heeft de gasten 
gevraagd om een donatie aan onze stichting, in plaats van cadeaus. 
De studiebeurzen zijn in 2013 opnieuw verhoogd, omdat de kosten in 
Ecuador flink hoger zijn geworden. Bovendien is een aantal kinderen 
van schooltype veranderd en dat brengt ook hogere kosten met zich mee 
(een lagere schoolkind krijgt een kleinere toelage dan een leerling van 
de middelbare school; studenten aan het hoger onderwijs krijgen de 
hoogste toelage). Het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven in 
2013 wordt gereserveerd voor het moment dat meerdere kinderen een 
hogere opleiding gaan volgen.

Wervingsacties 
Het grootste deel van onze inkomsten is afkomstig 
van wervingsacties. Aangevuld met donaties van 
vaste en incidentele sponsors hebben we in 2013 
een mooi positief resultaat geboekt. 

Basisscholen in actie
Jenaplanschool De Kring in Oegstgeest sloot het 
schooljaar in juni 2013 feestelijk af met een groot 
aantal activiteiten en een inzamelingsactie voor 
het scholingsfonds van Caya Cama Ecuador. Twee 
bestuursleden gaven een voorlichting aan alle leer-
lingen en tijdens de feestdag doneerde iedereen volop.
Ook in Koog aan de Zaan was een basisschool actief 
voor de kinderen in Ayllu Llakta: de leerlingen van 
De Golfbreker deden mee aan een sponsorloop. 
Ze liepen zoveel mogelijk rondjes in de buurt van 
de school en lieten zich sponsoren door familie 
en bekenden. Ondanks het warme, drukkende 
weer liepen de kinderen fantastisch en mocht het 
scholings fonds een prachtig bedrag ontvangen.

Dam tot Damloop
Ook in 2013 deed een groep enthousiaste 
lopers namens Caya Cama Ecuador mee met 
de Dam tot Damloop. Ze zamelden geld in bij 
vrienden, familie en collega’s en dat leverde 
een mooi bedrag op voor het scholings-
fonds. Na het volbrengen van de tien mijl 
werden ze opgevangen bij onze kraam 
waar ze poseerden met hun welver-
diende medaille.  

Diverse donaties
Verjaardagen en jubilea zijn mooie momenten om – 
in plaats van cadeaus – de gasten te vragen om een 
bijdrage aan een goed doel. In 2013 ontvingen we 
op die manier een aantal donaties. Ook kregen we 
een geweldige bijdrage van de hervormde gemeente 
van Koog-Zaandijk. Een deel van de diaconiecollecte 
was bestemd voor de scholing van de kinderen in 
Ayllu Llakta.

Onze plannen voor 2014
We doen opnieuw met twee teams mee aan de Dam 
tot Damloop en proberen basisscholen te interes-
seren voor een sponsoractie. We zijn voortdurend op 
zoek naar creatieve manieren om geld in te zamelen 
voor het scholingsfonds. Een mooi voorbeeld hiervan 
is een ‘voetbalpool’ voor het goede doel: voorafgaand 
aan de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen 
Nederland en Ecuador (mei 2014) kon iedereen 
de uitslag voorspellen. Een deel van de inleg was 
bestemd voor de winnaar(s), de rest voor het 
scholingsfonds.  

Sponsorreis naar Ecuador
Een belangrijke activiteit in 2014 is de sponsorreis 
naar Ecuador. Geïnspireerd door vragen van spon-
sors heeft een van onze bestuursleden een prachtige 
reis in elkaar gezet, met als hoogtepunt een verblijf 
in het dorp Ayllu Llakta. Het reisgezelschap vertrekt 
eind oktober en bestaat uit tien mensen. De bewo-
ners van Ayllu Llakta verheugen zich op de komst 
van de Nederlanders. Een van de meisjes uit het 
dorp studeert toerisme en zij denkt met ons mee 
over de organisatie van excursies.

De droom van Humberto 

(overleden in 2004) 

vormde de aanleiding 

voor de stichting 

Caya Cama Ecuador.

Zijn dochter Sisa, twee 

jaar oud op de foto hier

boven, is nu 21 jaar en 

studeert verpleegkunde 

in de hoofdstad Quito. 

Hier volgt ze, geflankeerd 

door twee studiegenoten, 

een praktijkles.

Links: Het eindfeest van Jenaplanschool De Kring in Oegstgeest leverde een mooi bedrag op.

Midden: De leerlingen van De Kring luisteren aandachtig naar de verhalen over de kinderen in Ecuador.

Rechts: Sponsorloop van basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan. Ondanks de warmte liepen de 

kinderen een mooi bedrag bij elkaar.

Een deel van het team dat in 2013 meedeed aan de Dam tot Damloop. Ook in 2014 is Caya Cama Ecuador van de partij.


