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Jaarverslag 
2019
Stichting Caya Cama Ecuador

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, heerst in 

de gehele wereld een pandemie, dus ook in Ecuador. 

De Ecuadoriaanse scholen zijn al maanden dicht en 

het onderwijs vindt digitaal plaats. Gelukkig hebben 

alle gezinnen die wij ondersteunen een eigen inter-

netverbinding, waardoor het onderwijs door kan gaan. 

In 2019 kenden wij enkele fijne lichtpunten. De ons 

trouwe kerken in Wormer en Koog aan de Zaan 

doneerden ruimhartig en ook de jarenlange dona-

teurs bleven ons trouw. Het bezoek van onze 

bestuurders Karin en Ria, tevens de oprichters van 

Caya Cama Ecuador, heeft de banden met het dorp 

weer versterkt en geeft ons de gelegenheid om nog 

directer op de reële vraag voor onderwijsondersteu-

ning in te springen.

Speciaal was het bezoek van Sisa aan Nederland, 

dat haar peetouders mogelijk maakten. Zij heeft 

een indruk gekregen van ons land en de donateurs 

konden met haar van gedachten wisselen over het 

leven in Ecuador.

Om het goede werk van de Stichting Caya Cama 

Ecuador voort te kunnen zetten, hopen wij ook de 

komende jaren op de inzet van donateurs. Zeker in 

deze tijd hebben de kinderen en jongeren in het dorp 

Ayllu Llakta onze ondersteuning hard nodig, zodat ze 

kunnen bouwen aan een zelfstandig bestaan en een 

goede toekomst.

Tom Krijns, voorzitter stichting Caya Cama Ecuador

De Woude, augustus 2020 

Nelly (links, 19) en Chukirawa (18) haalden in 2019 hun middelbare-schooldiploma. 
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Resultaten
In 2019 volgden twee kinderen basisonderwijs; zeven 

kinderen zaten op de middelbare school. Drie kinderen 

hebben in 2019 de middelbare school afgerond met een 

diploma: Atik, Chukirawa en Nelly. Atik is in hetzelfde jaar 

begonnen met een studie Engels; Chukirawa en Nelly 

hebben zich ingeschreven voor een universitaire studie 

en moeten daar in 2020 toelatingsexamens voor doen. 

Daarnaast volgden zeven andere kinderen met steun van 

Caya Cama Ecuador hoger onderwijs. Twee daarvan, de 

meisjes Blanca en Achic, zijn in 2019 begonnen met hun 

afstudeerscriptie. Blanca studeert toerisme en Achic boek

houdkunde. Twee jongeren zijn met hun studie gestopt.

In april zijn de bestuursleden Karin Lenior en Ria de Wit in 

het dorp Ayllu Llakta geweest. Ze controleerden de boek

houding en de studieresultaten en spraken met de kinderen 

en de studenten. Inmiddels heeft bijna ieder gezin een zoon 

of dochter die studeert. Zij zijn gewend om te communiceren 

via internet en sturen ons regelmatig foto’s en documenten 

van hun studie. Dat maakt het voor het bestuur steeds 

makkelijker om op afstand de vinger aan de pols te houden. 

In september nodigden we onze donateurs uit voor een 

informatiemiddag in het kerkje op De Woude. De middag 

was goed bezocht.

Sarita (9) zit in de vijfde klas van de basisschool. Ze 

draagt hier het sporttenue van haar school.

Ook Atik (19) 

kreeg het 

diploma van 

de middel-

bare school. 

Hier poseert 

hij met zijn 

moeder. 

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 levens-

onderhoud 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 opleiding van de 

volgende generatie.  

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. 

Pacha (links, 15) en Annaii (17) maken hun huiswerk. 



3

acties 
In oktober was Sisa (27) een paar weken in 

Nederland, op uitnodiging van haar peet

ouders. Sisa is de oudste dochter van het 

gezin waarmee in 2005 ons werk in Ecuador 

begon. Ze zat in het najaar van 2019 tussen 

twee studies in en kon even weg. Ze wilde 

zoveel mogelijk zien, ook van de gezondheids

zorg in Nederland. Sisa bezocht onder meer 

een ziekenhuis en een huisartsenpost en de 

musea CORPUS en Body Worlds. We orga

niseerden een ontmoeting met donateurs 

in het Haarlemse Seinwezen en in de Maria 

Magdalena kerk in Wormer, waar Sisa vertelde 

over haar leven in Ecuador en vragen beant

woordde. Meerdere donateurs besloten tijdens 

deze gelegenheid de stichting extra te steunen. 

Diverse trouwe donateurs verrasten ons met 

een royale bijdrage, onder meer opgehaald op 

feesten, verjaardagen, jubilea en een afscheid. 

Er zijn potten jam gemaakt en verkocht en 

tweedehands spullen van de hand gedaan voor 

een leuke bijdrage aan onze stichting. 

In 2019 was onze stichting voor de tweede 

keer het ‘goede doel van het jaar’ van de Maria 

Magdalena kerk in Wormer. Het hele jaar is 

geld opgehaald tijdens bijzondere vieringen, 

om te beginnen bij de ‘sobere maaltijd’. 

Ook de Kogerkerkgemeente in Koog aan de 

Zaan steunde ons in 2019 wederom met een 

prachtig bedrag. 

Het bestuur organiseerde voor de derde keer 

de Duin tot Duin wandeltocht in Overveen en 

omgeving. Zo’n twintig wandelaars trotseerden 

het slechte weer en genoten van de wandeling 

en de warme ontvangst bij Het Duincafé.

Sisa (27) is gediplomeerd paramedicus en is in 2019 begonnen met een 

tweede studie: Engels. In haar vrije tijd werkt ze in een medische kliniek. 

Achik (derde van rechts, 25) is bijna afgestudeerd als boekhouder. Ze gaf, 

met andere inheemse studenten, een presentatie over haar cultuur.

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

Uitgaven (euro) 2019

Scholing 9.973

Familie 6.721

Bestuurskosten 1.768

Diversen 535

Bankkosten 458

Totaal uitgaven 19.455  

Totaal inkomsten 20.608

Overschot 1.153

Steuntje in de rug
In 2019 konden we een mooi overschot noteren, 

mede dankzij de geweldige bijdragen van 

de kerken in Wormer en Koog aan de Zaan. 

Ook enkele bedrijven waren ons in 2019 goed 

gezind. De Duin tot Duin wandeltocht was goed 

voor een opbrengst van bijna 2000 euro. 

werkwijze
Caya Cama Ecuador is een kleine stichting, die sinds 2005 financiële steun geeft aan het 

onderwijs van de inheemse kinderen in het dorp Ayllu Llakta. Wij zorgen ervoor dat alle 

kinderen minimaal hun middelbare-schooldiploma kunnen halen. Kinderen die hoger 

onderwijs willen volgen, dienen ieder half jaar een verzoek in voor financiële onder-

steuning, door middel van een inschrijvingsbewijs, een motivatiebrief en bewijzen van 

behaalde studieresultaten. Wij hebben rechtstreeks contact met de families, via de tele-

foon, mail en Skype. De stichting draait geheel op vrijwilligers.

De deelnemers aan de Duin tot Duin wandeltocht trotseerden wind  

en regen. 
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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, vicevoorzitter 
Marinka van Dijk, penningmeester
Karin Lenior, secretaris 
Jelle Brandsma, tweede secretaris

Ambassadeur in Nederland:  
Jan Groenhart
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 Helder en Duidelijk in 
Utrecht (teksten)

augustus 2020

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.

De familie waarmee ons werk in 2005 is begonnen, na het overlijden 

van vader Humberto. Van links naar rechts: Sisa, Ruben, Juana, Nelly, 

Santiago en Blanca met hond Mia. 

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

