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Jaarverslag 
2018
Stichting Caya Cama Ecuador

Het bestuur van Caya Cama Ecuador en vooral de 

kinderen in het Ecuadoriaanse dorp Ayllu Llakta 

zijn erg blij met alle donaties in 2018. Er was 

gelukkig veel enthousiasme bij wandelaars, hard-

lopers, in kerken en bij allerlei andere particuliere 

initia tie ven. Dat ging niet vanzelf. Veel vrijwilligers 

hebben daarvoor een mooie inspanning geleverd. 

Daarvoor willen wij iedereen ontzettend bedanken.

Het aantal wandelaars bij de Duin tot Duin 

wandeltocht in de Kennemerduinen verdubbelde. 

Een informatiemiddag, waar het bestuur verslag 

deed van de ontwikkelingen in Ayllu Llakta, werd 

goed bezocht.

Sommige kinderen hebben inmiddels een oplei-

ding voltooid. Zij hebben een baan, starten een 

bedrijf of doen werkervaring op. Andere jongere 

kinderen werken nog toe naar resultaten en 

verdienen daarbij ondersteuning. Om het goede 

werk van de Stichting Caya Cama Ecuador voort te 

kunnen zetten, hopen wij ook de komende jaren 

op de inzet van bestaande en nieuwe donateurs. 

Wij willen daarmee ook de jongste kinderen 

ondersteuning bieden bij het onderwijs, zodat zij 

betere kansen hebben op een goede toekomst.

Tom Krijns,  

voorzitter stichting Caya Cama Ecuador

Toa (30) heeft gestudeerd met steun van de stichting Caya Cama Ecuador en is als 

huisarts in dienst van het ministerie van Gezondheidszorg. Ze bezoekt met een 

mobiel gezondheidsteam afgelegen bergdorpen, waar veelal arme, inheemse 

mensen wonen. 
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Rubén (27) was in 2018 bezig met zijn afstudeer

scriptie voor de studie Logistiek en Transport.

Evelín (12) in de sportkleding  

van haar middelbare school.

Liset (8) in haar uniform van de 

lagere school.

Resultaten
In 2018 volgden drie kinderen basisonderwijs en 

zaten negen kinderen op de middelbare school. 

Daarnaast volgden twaalf kinderen met steun 

van Caya Cama Ecuador hoger onderwijs. 

Toa, die geneeskunde studeerde met steun van 

Caya Cama, is in Ayllu Llakta en omliggende 

dorpen aan de slag als huisarts. Santiago 

rondde zijn studie bedrijfskunde af en was in 

2018 druk in de weer met de opzet van een 

aardbeienkwekerij in de buurt van het dorp. Zijn 

zus Sisa studeerde af als verpleegkundige. Hun 

nichtje Tamia verwierf een toerisme-diploma en 

doet werkervaring op bij een hotel annex werk-

project in het toeristische dorp Guamote.

Twee bestuursleden bezochten het dorp Ayllu 

Llakta in maart. Zij controleerden de boekhou-

ding en de studieresultaten. Zij spraken met 

kinderen en ouders en constateerden een groot 

enthousiasme om te leren. Het bestuur organi-

seerde aansluitend voor donateurs en andere 

belangstellenden een informatiemiddag in het 

Seinwezen in Haarlem.

De stichting Caya Cama Ecuador betaalt een 

bijdrage aan het onderwijs van de kinderen. 

De ouders betalen de rest zelf. In de vakanties 

werken veel kinderen op het land, in een winkel 

of op de markt, om ook hun steentje bij te 

dragen aan de kosten.

Filosofie
Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het 

doel van de stichting is ervoor te zorgen dat 

de kinderen van het dorp Ayllu Llakta, in de 

buurt van Riobamba, een vak leren waarmee 

zij in hun levensonderhoud kunnen voor-

zien. 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 opleiding van de 

volgende generatie.  
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acties 
Er is veel enthousiasme bij kerken om het werk 

van Caya Cama Ecuador te ondersteunen. In 

2018 hielp de Koogerkerk in Koog aan de Zaan 

de kinderen van Ayllu Llakta opnieuw met een 

mooie bijdrage. 

Een aantal particulieren steunde het werk van 

Caya Cama Ecuador genereus. Verder vroegen 

diverse betrokken donateurs bij het vieren van 

hun verjaardagen of recepties geen cadeaus, 

maar een bijdrage in een collectebus voor 

de kinderen in Ayllu Llakta. Ook werden er 

culturele activiteiten georganiseerd die geld 

opleverden voor Caya Cama Ecuador. Door de 

inspanningen van een paar enthousiaste dona-

teurs werden zelfgemaakte kerstbomen en 

engelen verkocht. De opbrengst was voor ons 

goede doel.

Voor de tweede keer organiseerde het bestuur 

de Duin tot Duin wandeltocht in Overveen en 

omgeving. Het aantal deelnemers verdub-

belde ten opzichte van vorig jaar: bijna veertig 

wandelaars genoten van de natuur en de gezel-

lige picknick halverwege. Het Duincafé bij het 

Wed sponsorde de ontvangst bij de finish. Met 

een groepje lopers deden wij weer mee aan 

de Dam tot Damloop en ook dat leverde een 

mooie financiële bijdrage op voor onderwijs in 

Ecuador.

Huisarts Toa aan het werk in een 

van de bergdorpen.

De deelnemers aan de 

Duin tot Duin wandeltocht 

hadden prachtig weer.

https://www.np-zuidkennemerland.nl/4281/waar/bezoekerscentrum-de-kennemerduinen/duincafe-de-kennemerduinen
https://www.np-zuidkennemerland.nl/4281/waar/bezoekerscentrum-de-kennemerduinen/duincafe-de-kennemerduinen
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Financiën 

Uitgaven (euro) 2018

Scholing 15.158

Familie 6.172

Diversen 414

Bankkosten 474

Totaal uitgaven 22.218  

Totaal inkomsten 24.907

Overschot 2.689

Steuntje in de rug
Het jaar 2018 werd afgesloten met iets meer 

inkomsten dan uitgaven. Dit extra steuntje in 

de rug is hard nodig, omdat 2017 nog werd 

afgesloten met een tekort. Bovendien stijgen 

de kosten van het onderwijs in Ecuador en 

het aantal vaste donateurs neemt af. Het 

aantrekken van nieuwe donateurs gaat stap 

voor stap, onder meer via de succesvolle Duin 

tot Duin wandeltocht.

De bijdragen vanuit de collectebussen van 

kerken en donaties bij het vieren van onder 

meer verjaardagen vormden in 2018 een 

belangrijke inkomstenbron. Het bestuur 

van Caya Cama Ecuador is blij met de vaste 

donateurs en zal in 2019 opnieuw activiteiten 

ontwikkelen om de toekomstkansen van 

inheemse kinderen in Ecuador te verbeteren.

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)

juni 2019

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/

