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Jaarverslag 
2017
Stichting Caya Cama Ecuador

tandje erbij
Het was een jaar waarin het bestuur van Caya 

Cama Ecuador heel hard aan de slag was om 

de financiën voor onderwijs in Ecuador bij 

elkaar te krijgen. De kosten voor alle vormen 

van onderwijs stijgen en dus doen wij ons best 

om de begroting sluitend te krijgen. Dat lukte 

afgelopen jaar niet. Er moet een tandje bij om 

de kinderen uit het dorp Ayllu Llakta ook de 

komende jaren een bijdrage te kunnen geven 

voor het volgen van onderwijs. 

Wij ondersteunen de inheemse kinderen uit 

het dorp om de stap te zetten naar een zelf-

standige en succesvolle toekomst. In 2017 

naderde een aantal kinderen de afronding van 

hun studie en er was een aantal kinderen dat 

voor het eerst in de banken van de middelbare 

school plaatsnam.  

Ik dank alle vrijwilligers en donateurs voor 

hun inzet en hun bijdrage. Wij blijven ook in 

2018 op zoek naar meer vaste donateurs en 

nieuwe initiatieven voor de kinderen van Ayllu 

Llakta.

Tom Krijns,  

voorzitter stichting Caya Cama Ecuador
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Achik doet in het weekend 

ervaring op als boekhouder.

Carlos (links) 

en Auki met hun 

diploma van de 

middelbare school.

Resultaten
In 2017 volgden de drie jongste kinderen basis-

onderwijs, negen kinderen gingen naar een 

middelbare school en dertien jongeren volgden 

een beroepsopleiding of studie aan de univer-

siteit. De 18-jarige Carlos haalde in juni zijn 

middelbare schooldiploma en volgde daarna 

een cursus om toegelaten te worden tot een 

technische opleiding. Auki (18) kreeg ook het 

diploma van de middelbare school. Hij probeert 

toegelaten te worden tot een militaire opleiding 

en moet daarvoor een aantal examens en testen 

afleggen. De 21-jarige Luzmilla kon in oktober 

2017 beginnen met haar studie landbouw-

kunde, nadat ze een jaar voor haar moeder had 

gezorgd. Die was ernstig gewond geraakt na 

een val uit een auto. Gelukkig is moeder weer 

hersteld en was de toelating tot de universiteit 

nog geldig. Rubén (27) liep stage bij de afdeling 

transport van de stad Durán. Hij raakte daar 

nog enthousiaster over zijn studie infrastruc-

tuur dan hij al was. 

De stichting Caya Cama Ecuador betaalt een 

bijdrage aan het onderwijs van de kinderen. 

De ouders betalen de rest zelf. In de vakan-

ties werken alle kinderen op het land, in een 

winkel of op de markt, om ook hun steentje bij 

te dragen aan de kosten. Of ze proberen een 

bijbaantje te vinden in hun studierichting. Zoals 

de 22-jarige Achik, die een opleiding boekhoud-

kunde volgt. In het weekend werkt ze bij een 

muziekschool en doet daar de boekhouding. 

Filosofie
Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het 

doel van de stichting is ervoor te zorgen 

dat de kinderen van Ayllu Llakta een vak 

leren waarmee zij in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien. Onze opzet is geslaagd als 

de stichting overbodig wordt en de kinderen 

die nu op school zitten later in staat zijn om 

voldoende geld te verdienen voor de oplei-

ding van de volgende generatie.
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acties 
Diverse betrokken vrijwilligers, donateurs en 

organisaties leverden in 2017 een bijdrage 

aan Caya Cama Ecuador. Voor het eerst orga-

niseerden wij de Duin tot Duin Wandeltocht.  

Ruim twintig wandelaars volgden een route van 

ruim 16 kilometer  door de Kennemerduinen 

en haalden zo een mooi bedrag op. Traditioneel 

was de stichting present bij de Dam tot 

Damloop van Amsterdam naar Zaandam. 

Wij kregen een prachtige donatie van een 

studenten-beleggingsclub uit Amsterdam. 

Diverse betrokken donateurs vroegen bij het 

vieren van hun verjaardagen geen cadeaus 

maar een bijdrage in een collectebus voor Caya 

Cama Ecuador. 

In 2017 kreeg de stichting ook aandacht in 

kerken. De Maria Magdalenakerk in Wormer 

collecteerde het hele jaar voor de kinderen in 

Ayllu Llakta en organiseerde een aantal activi-

teiten. Ook de Koogerkerk in Koog aan de Zaan 

kwam met een genereuze bijdrage.

De Beatrixschool in Haarlem organiseerde 

een sponsorloop, net als de Sint Janschool 

in Breezand. Op beide scholen werd zo een 

mooie verbinding gelegd tussen onderwijs in 

Nederland en Ecuador.  

Een zeer betrokken vrijwilligster en haar zus 

maakten bijna honderd kerstbomen van sloop-

hout en houten kerstengelen. De opbrengst van 

de verkoop ging naar Caya Cama Ecuador.

In 2017 is de aanleg van sanitaire voorzieningen 

bij of in alle huizen van Ayllu Llakta afgerond. 

Dit project staat los van onze doelstellingen 

(onderwijs aan kinderen) maar verbetert 

de gezondheid en kwaliteit van leven in de 

gezinnen aanzienlijk. Dit initiatief werd moge-

lijk door een bijdrage van Stonas uit Assendelft.

Ieder jaar weer doet een enthou-

siaste groep wandelaars mee aan 

de Duin tot Duin Wandeltocht, om 

geld op te halen voor Caya Cama 

Ecuador.

De kinderen van de Sint Janschool 

in Breezand renden de longen uit 

hun lijf tijdens een sponsorloop.



4

Financiën 

Uitgaven (euro) 2017

Scholing 23.340

Familie 7.012

Diversen 472

Bestuurskosten 1.590

Bankkosten 448

Totaal uitgaven 32.862  

Totaal inkomsten 30.641

Aangevuld uit reserve 2.221

Klein tekort
We hadden in 2017 te maken met een tekort 

van iets meer dan 2000 euro. Dit ontstond 

door een wijzing in het betalingsverkeer met 

Ecuador. We zijn overgestapt op vooruitbeta-

ling per kwartaal in plaats van maandelijkse 

betaling achteraf. In het boekjaar 2017 zijn 

om die reden vijf kwartalen afgeschreven. 

Gelukkig is Caya Cama Ecuador een gezonde 

stichting; we hebben het tekort kunnen 

dekken uit onze reserve. 

Tegelijkertijd zien we een daling van de 

inkomsten door het teruglopen van het aantal 

vaste donateurs. We doen er alles aan om 

deze terugloop te stoppen, en tegelijkertijd 

voldoende activiteiten op touw te zetten voor 

het inzamelen van geld. Een stap in de goede 

richting is ons nieuwe, eigen evenement: de 

Duin tot Duin Wandeltocht, die in 2017 nieuwe 

donateurs trok. We koesteren ook de trouwe 

groep donateurs die ons al vanaf het begin 

steunt, en waaruit steeds weer nieuwe ideeën 

ontstaan voor activiteiten en sponsoracties. 

Want we zijn er nog lang niet: ook de jongste 

kinderen in het dorp willen graag hun oplei-

ding afronden. En wij zullen er alles aan doen 

om ook hun dromen waar te maken.

werkwijze
Caya Cama Ecuador is een kleine stich-

ting met een bestuur in Nederland en 

een bestuur in Ecuador. Wij hebben 

rechtstreeks contact met elkaar, via de 

telefoon, mail en skype. De stichting 

draait geheel op vrijwilligers.
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Colofon
Stichting Caya Cama Ecuador 
Woude 21b, 1489 NC De Woude
06 24744241
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

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)

september 2018

Wat betekent 
Caya Cama
‘Caya Cama’ is Quichua voor ‘tot morgen’. 

Quichua is de taal van de Inca’s en die wordt 

nog steeds door de inheemse bevolking 

gesproken. Ook de families in Ayllu Llakta 

spreken onderling Quichua. Bij ieder afscheid 

zeggen zij: “Caya cama!” Wij associëren Caya 

Cama met de toekomst: morgen is er een 

nieuwe dag, met nieuwe kansen en mogelijk-

heden om dromen waar te maken. Wij dragen 

daar een steentje aan bij.

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

