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 Jaarverslag 
2014 en 2015
 Stichting Caya Cama Ecuador

Twee volle jaren
In het jaarverslag van 2013 deed ik een 
oproep om nieuwe initiatieven voor de 
kinderen van Ayllu Llakta te realiseren. 
Die steun was er volop in 2014 en 2015 
en dat leverde zoveel werk op voor onze 
vrijwillige bestuursleden, dat we keuzes 
moesten maken. We besloten om onze 
aandacht op de nieuwe wegen te richten 
en het jaarverslag 2014 kwam in het 
gedrang. Vandaar dat u nu een verslag 
ontvangt over twee jaar: 2014 en 2015. 

Eind 2014 reisde een enthousiaste groep 
donateurs, onder leiding van bestuurslid 
Marinka van Dijk, naar Ecuador. Ze 
kwamen met veel plannen en ideeën 
terug. Die ideeën resulteerden in een 
druk bezochte benefietmiddag in maart 
2015 in het Seinwezen te Haarlem. We 

lanceerden die dag tevens een nieuwe 
website en een prachtige promotie-
film en organiseerden acties voor een 
grotere groep hardlopers bij de Dam tot 
Damloop en een nieuwe groep wande-
laars bij de Dam tot Dam Wandeltocht.

De ontwikkelingen in Ecuador stellen 
ons voor steeds grotere uitdagingen. 
Onze bestuursleden Karin Lenior en Ria 
de Wit constateerden eind 2015 dat er 
veel ambitie in Ayllu Llakta is. De jeugd 
stroomt door naar hogere studierich-
tingen en dat brengt meer kosten met 
zich mee. Bovendien stijgen de prijzen 
in Ecuador ieder jaar flink. Wie A heeft 
gezegd moet ook B zeggen; we willen 
alle kinderen steunen tot ze klaar zijn 
met hun opleiding. 2014 en 2015 waren 

volle jaren, maar tegelijkertijd consta-
teren we dat het aantal vaste donateurs 
terugloopt. Gelet op de ontwikkelingen 
is het juist noodzakelijk dat die groep 
groeit en daar zullen wij onze aandacht 
de komende jaren op richten.

Namens de kinderen van Ayllu Llakta 
bedank ik alle donateurs, sponsors en 
sympathisanten voor de ondersteuning 
in 2014 en 2015. Laten we er met z’n 
allen nog een schepje bovenop doen 
voor 2016 en de jaren daarna, zodat 
we de dromen van de kinderen waar 
kunnen maken.

Tom Krijns,  

voorzitter stichting Caya Cama Ecuador
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Resultaten
In 2014 behaalden drie kinderen hun middelbare school
diploma. Blanca werd onderscheiden als beste scholiere van 
dat jaar. Ze kon daarna beginnen met een studie Toerisme 
aan de universiteit. Delfin Tupac koos voor een studie 
Elektrotechniek, maar had de pech dat zijn studie na een 
jaar werd opgeheven. Hij is in 2015 begonnen met een studie 
Levensmiddelentechnologie. Elias werd uitgeloot voor de 
studie Multimedia Design. Na een paar korte cursussen heeft 
hij opnieuw toelatingsexamens gedaan en in november 2015 
is het hem gelukt: hij begon in februari 2016 met de studie 
Transport en Logistiek. 

In 2015 waren er weer drie eindexamenkandidaten; ze 
behaalden allemaal hun diploma met mooie resultaten. Gloria 
werd vervolgens ingeloot bij de studie Landbouwkunde, Achik 
bij Economie en Inti Daniel bij Landbouwkunde. Ze volgen hun 
studies met veel enthousiasme. 

In het schooljaar 2015/2016 ontvangen 28 kinderen een studie
beurs van de stichting Caya Cama Ecuador. Het jongste kind, de 
4jarige Sarita, zit op de kleuterschool. Vier kinderen zitten op 
de basisschool, tien kinderen volgen de middelbare school en 
dertien jongeren studeren.

Foto boven: Toa (27) haalde in 2015 haar doktersbul.  

Foto onder: Blanca (20) was in 2014 de beste eindexamenkandidate. 

Ze poseert met haar broer Santiago en haar moeder Juana. 

Achic (20) zit in het voorbereidende jaar van de universiteit.

Delfin Tupac (19) vertelt over zijn studie Levensmiddelentechnologie.

https://youtu.be/v-rPIMRwQnE
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IJverige leerlingen tijdens de 

wekelijkse Engelse les in het 

dorpshuis, van docente Helen. 

De Messiaskerk uit Wassenaar organiseert ieder jaar een bazaar. In 2015 

kreeg Caya Cama Ecuador een deel van de opbrengst.

nog meer Resultaten
Toa is basisarts
De 27jarige Toa ontving in juli 2015 haar doktersbul. Ze is de 
eerste jongere die een universitaire titel behaalt. Toa volgde 
haar opleiding in Cuba en dankzij een royale bijdrage van 
een van onze trouwe donateurs kan ze zich specialiseren tot 
medicina general integral, vergelijkbaar met de Nederlandse 
huisarts. We ontvingen een email van Toa: “Veel dank voor de 
enorme steun die ik van jullie heb gekregen. Ik had het zonder 
jullie niet gered. Ik ben nu arts, hoewel ik het nog amper kan 
geloven. Ik heb veel moeten opofferen, vooral de afstand tot 
mijn familie viel me zwaar. Het leven zelf was hier niet altijd 
makkelijk en soms wilde ik de handdoek in de ring gooien, 
maar de liefde voor mijn familie en het vertrouwen dat jullie in 
mij hadden, gaven me de kracht om verder te gaan.”

Engelse les
Dankzij een geweldige donatie van de Messiaskerk in 
Wassenaar hebben we een docente Engels kunnen inhuren 
die iedere zondag lesgeeft in het dorpshuis. Veel kinderen 
en jongeren uit Ayllu Llakta hebben moeite met dit vak, 
onder meer doordat ze van oorsprong het Quichua spreken, 
de inheemse taal. De uitspraak van het Engels is moeilijk 
onder de knie te krijgen. Engels is een verplicht examenvak 
in Ecuador en een goede beheersing van die taal maakt voor 
afgestudeerden de kans op een baan een stuk groter.
Via Santiago kwamen we in contact met Helen, een 
Roemeense die al dertig jaar in Ecuador woont. Ze spreekt 
goed Engels en kan het heel enthousiast overbrengen. Ze 
geeft les aan twee groepen: de jongste kinderen in de ene 
groep en de ouderen in de andere. Ook een van de vaders is 
aangeschoven!
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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, ontwik-
keling en onafhankelijkheid. In 2004 stierf 
Humberto bij een ongeluk tijdens zijn werk. 
Hij was toen 36 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 school-
geld op te brengen. Zo ontstond de stichting 
Caya Cama Ecuador. 

Caya Cama Ecuador biedt aan alle kinderen 
in het dorp Ayllu Llakta de mogelijkheid 
om een opleiding te volgen. Ieder kind dat 
onderwijs volgt, ontvangt maandelijks een 
bijdrage. Die loopt op naarmate het oplei-
dingsniveau hoger is, omdat de kosten hoger 
zijn. Uitgangspunt is dat de ouders zelf ook 
een bijdrage leveren. Het bestuur in Ecuador 
heeft hiervoor een verdeelsleutel bedacht. 
Jaarlijks bespreken de twee besturen de 
gang van zaken. De eindverantwoordelijkheid 
ligt bij het Nederlandse bestuur.

Foto boven: 

2002: 

Humberto 

naast zijn 

oudste zoon 

Santiago, die 

zijn lagere 

school- 

diploma heeft 

gehaald. Op 

de arm draagt 

hij Nelly, links 

staat zijn 

vrouw Juana. 

Foto onder: 

2014: Santiago 

bij de afslui-

ting van een 

cursus Engels, 

naast Juana. 
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Bezoeken aan Ecuador
Donateurs mee op reis in 2014
In oktober 2014 vertrok een groep van tien mensen naar 
Ecuador: drie bestuursleden en zeven vaste donateurs. Na 
een mooie rondreis door een deel van het land, arriveerde de 
groep in Ayllu Llakta. De inwoners van het dorp hadden een 
warm welkom voorbereid, met muziek en dans. De donateurs 
bezochten diverse families, trokken veel op met de kinderen 
en deden mee met een sportdag. Een bijzonder moment was 
het bezoek aan Humberto’s graf, hoog in de bergen. 

De donateurs schonken het dorp een goed gevulde boeken 
en spellenkast, nieuwe sportkleding en voor de kleinere 
kinderen was er nieuw ondergoed. Het bedrijf Forbo doneerde 
leuke spelletjes. De cadeaus waren erg welkom.

Bestuursbezoek in 2015
Bestuursleden Karin Lenior en Ria de Wit bezochten Ayllu 
Llakta in november 2015. Ze waren getuige van een bestuurs
wisseling (zie ook pagina 8) en controleerden de adminis
tratie. Alles bleek prima in orde. Wel werd overduidelijk dat 
de kosten in Ecuador flink zijn gestegen en de gezinnen 
moeite hebben om rond te komen. De bijdrage uit Nederland 
is onmisbaar; zonder de studiebeurzen zouden de meeste 
kinderen geen opleiding kunnen volgen. 

Sportdag 

in Ecuador: 

Nederlandse 

donateurs 

voetballen 

tegen de 

kinderen uit 

Ayllu Llakta.

November 

2014: 

donateurs 

en bestuurs-

leden gaan 

op bezoek in 

Ecuador. 
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Benefietmiddag, nieuwe film en website
Op zondag 15 maart 2015 organiseerden 
we voor het eerst een benefietmiddag. We 
ontvingen ruim honderd mensen in het 
Haarlemse Seinwezen, waar sympathisanten 
van de stichting leuke workshops verzorgden. 
Kunstenaar Jan Groenhart exposeerde schil-
derijen en verkocht zeefdrukken.

De middag begon met de première van de 
nieuwe promotiefilm, die in vijf minuten 
vertelt wat de stichting Caya Cama Ecuador 
doet. Sisa, een van de kinderen die dankzij 
geld uit Nederland een opleiding volgt, zegt 
in de film: “Zonder de steun van de stichting 
zouden we ons nooit kunnen losmaken van de 
armoede, dat weet ik zeker.” Journalist Frenk 
van der Linden interviewde initiatiefnemers 
Jan Groenhart, Karin Lenior en Ria de Wit. Zij 
vertelden over Humberto, die droomde over 
een mooie toekomst voor zijn vijf kinderen. 
Zijn onverwachte dood, in 2004, leidde tot de 

oprichting van de stichting Caya Cama Ecuador 
die niet alleen zijn kinderen ondersteunt, maar 
ook alle andere kinderen in het dorp Ayllu 
Llakta.

De bezoekers vermaakten zich vervolgens 
prima in het prachtige Haarlemse pand waar 
in alle ruimtes iets te doen was, zoals work-
shops, diapresentaties, een proeverij van 
Ecuadoriaanse hapjes en drankjes en mooie 
latin-muziek. 

Nieuwe website
In de week van de benefietmiddag ging onze 
nieuwe website de lucht in. Een nieuw, fris 
ontwerp, met veel ruimte voor foto’s en een 
doneerknop, waarmee het voortaan heel 
makkelijk is om geld over te maken. De website 
is mede mogelijk gemaakt door Pieter Kuiper en 
Sybren Vlasblom van ontwerpbureau A10plus en 
digitale alleskunner Danielle van Gils.

Zeefdruk van 

de Zaanse 

kunstenaar 

Jan Groenhart, 

te koop tijdens 

de benefiet-

middag.
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Wervingsacties 
Dam tot Damloop
Ook in 2014 en 2015 deden we mee met de Dam tot Damloop; 
in 2015 zelfs met drie teams. Ze liepen in mooie shirts met 
opdruk, mogelijk gemaakt door het bedrijf Boomgaard bv 
Aarding en Bliksemwerken uit Almere. Onze lopers kwamen van 
heinde en verre: van Texel tot zelfs Duitsland! Ze haalden een 
mooi bedrag op en zorgden voor prima publiciteit. De Texelse 
Courant besteedde zelfs een artikel aan onze deelname. 

Dam tot Dam Wandeltocht
Voor het eerst hadden we een team wandelaars tijdens de 
Dam tot Dam Wandeltocht. De 20 kilometer waren goed te 
doen en de meeste deelnemers van de Caya Cama Ecuador
groep gaven aan dat ze in 2016 weer van de partij zijn. 

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 2014 en 2015 ontvingen we op die manier een 
aantal donaties. De Messiaskerk doneerde voldoende geld 
om een Engelse docente aan te trekken voor bijles in het 
dorpshuis (zie ook pagina 3) Ook van de hervormde gemeente 
van KoogZaandijk kregen we een mooie donatie. Een deel 
van de diaconiecollecte was bestemd voor de scholing van de 
kinderen in Ayllu Llakta.

Goede sfeer tijdens de Dam tot Dam wandeltocht in 2015.



8

Bestuurs wisseling
Eind 2015 hebben de inwoners van Ayllu Llakta 
uit hun midden een nieuw bestuur gekozen. Het 
Ecuadoriaanse bestuur is onder meer verant
woordelijk voor de uitbetaling van de studie
beurzen en het onderhoud van het dorpshuis. 
De Nederlandse bestuursleden Karin Lenior en 
Ria de Wit waren bij de verkiezing aanwezig. De 
nieuwe voorzitter, Julio Cesar Tenesaca, hecht 
veel waarde aan goede communicatie tussen 
Ecuador en Nederland, en aan goede communi
catie in het dorp zelf. Hij wil regelmatig bijeen
komsten organiseren in het dorpshuis. 
Wilfrido Cujilema is de nieuwe penningmeester. 
Hij neemt zijn taak zeer serieus en noemt het 
‘een eer’ om de functie te vervullen. Berta 
Tenesaca vertegenwoordigt de vrouwen van het 
dorp en voor het eerst is ook een jongvolwas
sene lid geworden van het bestuur: Inti Isaac 
Tenesaca.

Foto boven: instal-

latie van het nieuwe 

bestuur. Vlnr: Inti 

Isaac, Berta, Wilfrido, 

Julio, Karin.

Foto onder: Julio 

vergadert met de 

jongvolwassenen uit 

het dorp.

Cadeautjes voor de aftredende bestuursleden Esteban (links), Augustin 

((half zichtbaar) en Victoria. Nieuw bestuurslid Berta kijkt toe.  
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Financiën 
2014 2015

Uitgaven

Scholing 15.470 17.840

Huishouden Juana 6.562 6.865

Dorpshuis 1.000 1.235

Diversen (o.a. medische kosten) 220 2.215

Bestuurskosten Ecuador en Nederland 1.982 3.390

Totaal uitgaven 25.234 31.545

Totaal inkomsten 20.456 29.638

Tekort 4.778 1.907

Bedragen in euro’s

Meer inkomsten,  
maar veel hogere kosten
De inkomsten zijn in 2014 en 2015 gestegen ten opzichte van 
de jaren ervoor, maar ook de kosten zijn flink toegenomen. 
Daardoor ontstond in beide jaren een tekort. 

De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door drie factoren: 
stijging van de kosten in Ecuador, een toenemend aantal 
kinderen dat doorstroomt naar het hoger onderwijs (waarvan de 
kosten hoger zijn dan van het basis- en middelbaar onderwijs) 
en een dure dollar. De komende jaren verwachten een verdere 
stijging van de uitgaven, omdat meer kinderen naar het hoger 
onderwijs zullen gaan. We komen dan op het hoogtepunt van 
onze uitgaven, want op het moment dat een kind afstudeert, 
stopt de financiële bijdrage van Caya Cama Ecuador. Als het 
jongste kind van Ayllu Llakta, de vierjarige Sarita, haar opleiding 
heeft afgerond, kunnen we onszelf opheffen.  

De inkomsten betreffen vaste donateurs, opbrengsten van 
feestjes en diverse acties waaronder de deelname aan de 
Dam tot Damloop en de Dam tot Dam Wandeltocht. De hogere 
inkomsten in 2015 ten opzichte van 2014 zijn voornamelijk toe 
te wijzen aan een grotere groep deelnemers aan de Dam tot 
Damloop en het nieuwe initiatief voor deelname aan de Dam tot 
Dam Wandeltocht. Helaas neemt het aantal vaste donateurs af. 
Om niet geheel afhankelijk te zijn van incidentele acties is een 
uitbreiding van deze groep zeker gewenst.

Het tekort in de jaren 2014 en 2015 hebben we ten laste van onze 
reserve kunnen brengen, maar die is niet onuitputtelijk.
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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, vicevoorzitter 
Marinka van Dijk, penningmeester
Karin Lenior, secretaris
Baud Schoenmaeckers, tweede 
secretaris

Ambassadeurs in Nederland:  
Jan Groenhart en Mieneke Sonnevelt
Ambassadeur in Ecuador: 
Delfín Tenesaca

Dit jaarverslag is mogelijk gemaakt door 
Pieter Kuiper en Sybren Vlasblom van 
A10plus in Rotterdam (vormgeving) en  
Ria de Wit van Zegge & Schrijve in 
Overveen (teksten)

maart 2016

Onze plannen voor 2016
We moeten volle kracht vooruit om genoeg geld op te halen 
voor de studiebeurzen in het schooljaar 2016/2017. Daarom 
zullen we veel energie steken in het vinden van nieuwe 
donateurs en het organiseren van evenementen. Op 17 en 18 
september doen we mee met de Dam tot Dam Wandeltocht 
en Dam tot Damloop. Ook benaderen we scholen, sport-
verenigingen en serviceclubs als de Rotary, Lions en 
Soroptimisten met de vraag of ze Caya Cama Ecuador willen 
steunen. Communicatie is een belangrijk middel om onze 
doelen te bereiken. Daarom besteden we ook in 2016 veel 
aandacht aan Facebook, de website, de digitale nieuwsbrief 
en het verspreiden van onze folder. 

Nelly wil 
tandarts 
worden
Nelly (15) is de jongste van de vijf 
kinderen van Juana. Net als haar 
broers en zussen wil ze na de middel-
bare school gaan studeren. “Ik wil 
graag tandarts worden, ik denk dat 
daar veel behoefte aan is.”

Pacha’s droom: 
vloeiend 
Engels 
spreken
De 10-jarige Pacha is heel blij met de 
Engelse lessen die iedere week in het 
dorpshuis worden gegeven. Ze wil de 
beste leerlinge worden. 

Santiago 
is bijna 
afgestudeerd
Santiago (27) studeert bedrijfs-
economie. Hij hoopt na zijn studie te 
kunnen werken bij een organisatie 
die duurzame landbouwproducten 
exporteert.  

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

