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Woord van de initiatiefnemer

Op het moment dat u dit leest, wordt er aan de 
andere kant van de evenaar voor 150 arme kin-
deren een gezonde maaltijd gekookt. Door kans-
arme vrouwen zonder opleiding. In een pand dat 
in augustus nog een opslagruimte was. In 2008 
bouwde Stichting El Fuego in twee maanden tijd 
een huiskamerrestaurant. We zorgden er voor dat 
lokale medewerkers een opleiding, de middelen 
en ons vertrouwen kregen om er een succes van te 
maken. In dit jaarverslag kunt u natuurlijk alles over 
het project Comedor El Fuego lezen.  

In Nederland is de stijgende lijn in de richting van 
een professionele organisatie doorgezet. Op dit mo-
ment zijn er in Nederland 20 vrijwilligers betrokken 
bij het werk van Stichting El Fuego. En in Peru kun-
nen we inmiddels vertrouwen op 10 vaste krachten 
en een uitstekend contact met een andere humani-
taire hulporganisatie: Stichting Mama Alice. 
Het is ongelofelijk inspirerend dat steeds meer 
mensen zich verbinden aan onze ambities. 

Mijn dankbaarheid is ook dit jaar weer groot. 
Alle donateurs, vaste sponsoren, minder vaste spon-
soren en andere mensen die de stichting een hand 
gaven, zijn van onschatbare waarde. Ieders bijdrage 
wordt gezien en gewaardeerd! Jullie maken het 
mogelijk dat ik samen met dat hele El Fuego-team 
een spreekwoordelijke steen verleg.  En vanuit deze 
plek mag ik ook een publiekelijk woord van dank 
uitspreken in de richting van alle vrijwilligers die 
samen dit team vormen: Bedankt!

De komende jaren zal ik me als initiatiefnemer van 
El Fuego meer gaan richten op de fundraising, de 
interne organisatie en de communicatie met Peru. 
De andere projectcoördinatoren zullen in Peru 
de handen uit de mouwen steken. We blijven de 
komende jaren een kleinschalige en transparante 
organisatie. We zijn van plan om jaarlijks rond de 
€ 60.000,- uit te geven aan zinvolle en praktische 
projecten en we streven er naar dat tussen de 85% 
en 90% van de donaties daadwerkelijk in Peru 
terecht komt.

In dit jaarverslag vindt u naast de beschrijving van 
het project Comedor in Ayacucho ook een uitge-
breide financiële verantwoording, een beschrijving 
van onze organisatie- en communicatiestrategie en 
een blik op de toekomst. 

Ten slotte laten wij u ook op informele wijze kennis 
maken met de zes dames die het restaurant bestie-
ren. En… met hun favoriete recepten. Deze recep-
ten zijn wat ons betreft net zo levensvatbaar als de 
comedor. Eet smakelijk!!

Judith Wiegant
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Samenvatting

Stichting El Fuego is opgericht in 2005. Het is een 
stichting die zich inzet voor straat- en weeskinderen 
in Peru. De initiatiefneemster is Judith Wiegant. 

In 2008 bestond het bestuur van Stichting El Fuego 
uit vijf personen. Het bestuur werd ondersteund 
door twaalf enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast 
waren er drie projectcoördinatoren deels in Peru en 
deels in Nederland werkzaam. 

Het bestuur heeft in 2008 veel tijd besteed aan de 
structuur van de organisatie. Er zijn onder andere 
beschrijvingen gemaakt van de diverse functies en 
verbeteringen in gang gezet in de interne commu-
nicatie en het relatiebeheer. De sterke en zwakke 
punten van de stichting zijn tot uitdrukking gebracht 
in een SWOT analyse. 

2008 stond in het teken van het opzetten van een 
klein restaurant (comedor) voor kansarme kinderen 
in een arme wijk in Ayacucho, Peru. 
In twee maanden tijd zetten Judith Wiegant en 
Sabien Scheeren dit project op. Ze vonden een loca-
tie, organiseerden de verbouwing van het gekozen 
pand en richtten het restaurant sfeervol in. Tegelij-
kertijd werden zes Peruaanse vrouwen op professio-
nele wijze opgeleid tot zelfstandige koks/managers. 
Sinds het vertrek van de coördinatoren is er weke-
lijks contact met de werknemers van de comedor 
om de zaken nauwlettend te controleren. Het 
restaurant draait naar volle tevredenheid. Dagelijks 
krijgen zo’n 150 kinderen een gezonde en goed-
kope maaltijd. Het opzetten van de comedor kostte 
€ 14.500,-.

Bij de uitvoering van het project is nauw samen-
gewerkt met Stichting Mama Alice, een andere 
humanitaire hulporganisatie uit Nederland die actief 
is in Peru. Om de financiële en juridische processen 
die gemoeid zijn met de comedor soepel te laten 
verlopen, is de Peruaanse stichting ONG El Fuego in 
het leven geroepen. 

Stichting El Fuego informeert haar sponsors, 
donateurs en geïnteresseerden over al haar activi-
teiten via donateursbrieven, nieuwsbrieven en het 
jaarverslag. Daarnaast kan men informatie, foto’s en 
weblogs van de projectcoördinatoren vinden op de 
website www.el-fuego.nl.

In 2008 zijn ter ondersteuning van de projecten in 
Peru een aantal vermeldenswaardige fondsenwer-
vende acties geweest. Deze acties en de giften van 
de donateurs brachten in totaal € 53.800,- op.

Voor 2009 staat er veel op het programma, zoals het 
opzetten en uitvoeren van een fondsenwervings-
plan, het herinrichten van het geautomatiseerde 
donateursbestand en het ondersteunen van de pro-
jectcoördinatoren en Stichting El Fuego ten aanzien 
van de financiële aspecten van de ONG. Er zijn drie 
nieuwe vrijwilligers aangetrokken om deze taken te 
gaan vervullen. 

Tenslotte gaat projectcoördinator Karen Adema zich 
in september/oktober 2009 bezig houden met een 
nieuw project in het gebied Pisco, waar in 2007 een 
aardbeving plaats vond. 

Tabel 1.  Kengetallen Stichting El Fuego 2008 en 2007

2008 2007
Aantal bestuursleden en vrijwilligers        20 19

Bereikt aantal kinderen 500 350

Inkomsten voor doelstelling € 53.800 € 69.900

Besteed aan doelstelling
Besteed aan doelstelling in % van de totale baten
Vastgelegd vermogen (geoormerkte donaties):
Gereserveerd voor doelstelling
Gereserveerd voor doelstelling in % van de totale baten

€ 29.700
     55,2%

€ 24.100
     25,5%

€ 59.400
     84,9%

€ 10.500
      7,8%

Vrij besteed vermogen €   4.800 €   6.100

3



Summary

Foundation El Fuego was founded in 2005 by Judith 
Wiegant. It is a foundation that devotes itself to 
street children and orphans in Peru. 

In 2008, the board of Foundation El Fuego con-
sisted of five members supported by twelve en-
thusiastic volunteers. In addition, there were three 
project coordinators active both in Peru and in the 
Netherlands.  

The board devoted a lot of their time in 2008 to the 
structure of the organization. Amongst other things, 
descriptions of different functions were prepared 
and a start was made on improving the internal com-
munication and address index. The strong points and 
weak points of the foundations were charted in a so 
called SWOT analysis.

2008 was devoted to starting up a small restaurant 
(comedor) for deprived children in a poor area of 
Ayacucho, Peru. In as little as two months, Judith 
Wiegant and Sabien Scheeren started off this pro-
ject. They found a location, organised the reno-
vation of the selected property and decorated the 
restaurant tastefully. At the same time, six Peruvian 
women were trained professionally to become inde-
pendent cooks and managers.

Since the departure of the coordinators, there has 
been weekly contact with the employees to closely 
monitor the current state of affairs. The restaurant is 
operating satisfactorily. Approximately 150 children 
get a healthy and cheap meal on a day to day basis. 
Setting up the comedor cost € 14.500,-.

During the realisation of this project, there was close 
cooperation with Foundation Mama Alice, another 
Dutch humanitarian aid organisation active in Peru. 
To ensure smooth running of the financial and legal 
processes involved in the running of the comedor, 
a Peruvian foundation ONG El Fuego has been 
founded.

Foundation El Fuego informs its sponsors, donators 
and other interested parties of all the foundation’s 
activities through donators’ letters, newsletters and 
the annual report. Furthermore, one can find infor-
mation, photos and weblogs by the project coordi-
nators on the website www.el-fuego.nl.

In 2008, in order to support the projects in Peru, 
there were a number of fundraising activities that 
are worthy of mention. These activities and the do-
nations from our donators raised € 53.800,-.

A lot is planned for 2009; amongst other things the 
start up and implementation of a fundraising plan, 
the replanning of the automated donators data files 
and the support of the project coordinators and 
foundation El Fuego with regards to the financial 
aspects of the Peruvian ONG. Three new volunteers 
have been recruited to fulfil these tasks.

And lastly, project coordinator Karen Adema will 
occupy herself with a new project in the region of 
Pisco in September/October 2009. An earthquake 
took place in this region in 2007.

Table 1.  Characteristic Foundation El Fuego 2008 and 2007

2008 2007
Number of board members and volunteers        20 19

Number of children reached 500 350

Money raised € 53.800 € 69.900

Money spent on objectives
Money spent on objectives as a percentage of the
total amount of assets
Documented capital (earmarked donations):
Reserved for objective
Objective as a percentage of the total amount of assets

€ 29.700
     

55,2%

€ 24.100
     25,5%

€ 59.400
     

84,9%

€ 10.500
      7,8%

Freely spent capital €   4.800 €   6.100
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1.  Waarvoor staat Stichting El Fuego? 

Stichting El Fuego is een stichting die zich inzet 
voor straat- en weeskinderen in Peru. Ze doet dat 
door het aanbieden van aanvullend onderwijs, het 
verzorgen van gezonde maaltijden en het herinrich-
ten van scholen en tehuizen. Stichting El Fuego is 
in september 2005 opgericht door Judith Wiegant. 
Momenteel bestaat de stichting uit vijf bestuursle-
den en vijftien vrijwilligers.

1.1 Het ontstaan van Stichting El Fuego

Het helpen van straat- en weeskinderen was een 
jarenlange droom voor initiatiefneemster Judith 
Wiegant. Toen ze in 2005 besloot die droom tot 
werkelijkheid te maken, was de keuze voor een 
naam snel gemaakt: ‘El Fuego’ dat ‘het vuur’ bete-
kent. Deze naam verwijst naar de passie die zij (en 
ook de stichting) heeft voor het werken aan een 
betere toekomst voor kinderen die weinig kansen 
hebben. Om haar plannen te realiseren, besloot 
Judith Wiegant haar baan op te zeggen, haar huis te 
verkopen en familie en vrienden achter zich te laten. 
Uitgerust met een flinke dosis enthousiasme en 
gesteund door het team van El Fuego was ze klaar 
om de uitdaging aan te gaan.

Uit de vele plekken in de wereld waar het kinderen 
aan toekomstmogelijkheden ontbreekt, koos Judith 
Wiegant voor Peru. Uit onderzoek bleek dat Peru 
zich samen met Bolivia kenmerkt door het grootste 
percentage mensen in Zuid-Amerika dat onder de 
armoedegrens leeft. Vervolgens ging ze op zoek 
naar bestaande projecten van organisaties waar de 
stichting in eerste instantie bij aan zou kunnen haken 
om de fijne kneepjes van het vak te leren. Via deze 
zoektocht kwam ze terecht bij een aantal 
Nederlandse stichtingen, waaronder Stichting 
Mama Alice.

Het ideaal van Judith Wiegant was toen al om via 
een persoonlijke, kleinschalige benadering lokale 
initiatieven, die in de primaire levensbehoeften van 
straat- en weeskinderen voorzien, te ondersteunen. 
Daarnaast wilde ze de zelfredzaamheid van de lo-
kale organisaties stimuleren. Deze focus op ‘het vuur 
overdragen’ is nog altijd de leidraad voor Stichting 
El Fuego.

1.2 Wat doet Stichting El Fuego en waarom doet 
         ze dat?

Om haar ideaal in de praktijk tot leven te brengen, 
heeft het bestuur van Stichting El Fuego in overleg 
met Judith Wiegant de problematiek nader in kaart 
gebracht, een missie en doelstellingen vastgesteld 
en een werkwijze uitgestippeld.

De problematiek in Peru 
Er zijn ontwikkelingen gaande in Peru die hoopvol 
stemmen voor de toekomst en daarmee voor de 
toekomst van de kinderen van nu. Zo is er over de 
periode van 2001 tot 2006 een lichte verbetering 
ten aanzien van de armoede opgetreden. De gemid-
delde levensverwachting van de ruim 27 miljoen 
hoofden tellende bevolking neemt langzaam maar 
zeker toe en is momenteel 69,9 jaar. Met betrek-
king tot de situatie van kinderen is het positief dat de 
kindersterfte gestaag afneemt. Waar in de periode 
van 1980 tot en met 1985 nog 117 op de 1000 
kinderen vóór hun vijfde levensjaar stierven, waren 
dat er 40 in de jaren 2000 tot 2005.

Bovendien maakt het analfabetisme in toenemende 
mate plaats voor langere schoolcarrières van kin-
deren die hun perspectieven op de arbeidsmarkt 
moeten verbeteren. Volgens de cijfers van 2005 kan 
inmiddels 97,1% van de 15 tot 24-jarigen lezen en 
schrijven en maken ruim 9 van de 10 kinderen die 
naar de lagere school gaan deze met goed gevolg 
af1.

1  CEPAL, Panorama Social de America Latina 2007, Santiago de 
   Chile: Verenigde Naties 2008, pp. 57, 300, 301, 304, 305, 308.
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Ondanks deze positieve aspecten, kenmerkt de 
situatie in Peru zich toch vooral door verschillende 
problemen waar armoede nog altijd de belangrijkste 
van is. Volgens het laatste en meest recente VN-
rapport (2008) over Zuid-Amerika leefde in 2006 
44,5% van de Peruanen onder de armoedegrens en 
bevond 16,1% van de bevolking zich in een toe-
stand van extreme armoede. Dit betekent dat deze 
groep mensen van minder dan een dollar per dag 
moet rondkomen.

De Peruaanse overheid behoort ook nog tot één van 
de drie Zuid-Amerikaanse landen die het minst in 
onderwijs, gezondheid en woonomstandigheden 
investeert. Dit heeft een directe weerslag op de situ-
atie van kinderen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Peruaanse schoolkinderen het slechtst presteren 
van alle kinderen in Zuid-Amerika. 

Juist deze financiële beperkingen raken dus de 
kansen voor de toekomst van de kinderen en hun 
primaire levensbehoeften. Al met al is er dus reden 
genoeg voor Stichting El Fuego om de handen uit de 
mouwen te blijven steken. De positieve ontwikke-
lingen in Peru geven vertrouwen dat de initiatieven 
van de stichting in vruchtbare grond zullen worte-
len.

1.3 Missie en doelstellingen

De missie van Stichting El Fuego vloeit rechtstreeks 
voort uit de droom van Judith Wiegant waar ze het 
hele El Fuego-team warm voor heeft gemaakt. 
Deze missie sluit aan bij de problematiek die de 
stichting te lijf wil gaan en luidt: 

Het investeren in primaire levensbehoeften en in het 
toekomstperspectief van kansarme straat- en wees-
kinderen in ontwikkelingslanden door het aanbie-
den van lokale professionele zorg op maat.

Twee peilers
Om deze missie uit te voeren, richt Stichting 
El Fuego zich op de realisatie van een gezonde en 
veilige leefomgeving voor straat- en weeskinde-
ren. Dit doet de stichting door deze kinderen een 
stabiele thuissituatie te bieden. Daarom staan niet 
alleen structuur, regelmaat, hygiëne en gezonde 
voeding centraal, maar nemen ook sport en spel een 
belangrijke plaats in. Kinderen krijgen bovendien 
ondersteuning bij hun schoolwerk in de vorm van 
lesmateriaal en een bijlesdocent waar dat passend is.
Samengevat zijn de peilers waarop de missie steunt 
dus enerzijds het creëren van een veilige, gezonde 
en prettige leefomgeving en anderzijds het bieden 
van goed onderwijs.
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Vijf doelstellingen
Voor het verwezenlijken van die missie heeft 
Stichting El Fuego een vijftal doelstellingen gefor-
muleerd. Deze zijn:

1. Het bieden van financiële ondersteuning aan lo-
kale projecten om te voorzien in de primaire levens-
behoeften en educatie van straat- en weeskinderen.

2. Het geven van praktische begeleiding aan de 
Peruaanse werknemers van de geselecteerde pro-
jecten door het uitzenden van projectcoördinatoren 
en/of vrijwilligers.

3. Het realiseren van educatie in de breedste zin van 
het woord om het toekomstperspectief voor de bij 
de projecten betrokken lokale bevolking te verbe-
teren.

4. Het verwerven van financiële steun voor lopende 
en nieuwe projecten die gericht zijn op het verbete-
ren van de leefomstandigheden en de toekomstmo-
gelijkheden van straat- en weeskinderen.

5. Het bevorderen van alles wat bijdraagt aan de 
voorgaande doelstellingen.

De werkwijze
De begrippen die de ankers vormen van de werk-
wijze van Stichting El Fuego zijn: transparantie, 
doelmatigheid en de afwezigheid van een winst-
oogmerk. Deze ankers zijn te herkennen in de se-
lectiecriteria voor de projecten, het verzekeren van 
duurzaamheid en de lage overheadkosten.

1.4 Selectiecriteria projecten

Voordat Stichting El Fuego een project onder haar 
hoede neemt, beoordeelt het bestuur aan de hand 
van een aantal selectiecriteria of dit project daarvoor 
in aanmerking komt. De selectiecriteria vloeien logi-
scherwijs voort uit de eerder genoemde doelstellin-
gen. Voorwaarden voor steun van de stichting zijn:

Het project is gericht op het verbeteren van de leef-
omstandigheden en het toekomstperspectief van 
kansarme kinderen.

Het project is op termijn op succesvolle en zelfstan-
dige wijze te leiden door de lokale medewerkers 
en/of lokale bevolking.

Het project biedt gelegenheid voor een bepaalde 
mate van samenwerking met bestaande (lokale) 
instanties of initiatieven.

De effecten van het project moeten concreet en 
meetbaar zijn.Stichting El Fuego houdt een stevige 
vinger aan de pols ten aanzien van de effecten van 
de investeringen. Ten behoeve van de transparantie 
wordt regelmatig verslag uitgebracht aan de dona-
teurs over de stand van zaken.

1.5 Duurzaamheid 

Uiteraard wil Stichting El Fuego dat de projecten 
blijvende verbeteringen tot gevolg hebben. Op 
die manier kunnen ze daadwerkelijk tot een beter 
toekomstperspectief voor de kinderen leiden, ook 
op de lange termijn. Het nastreven van duurzaam-
heid heeft daarom een hoge prioriteit voor Stichting 
El Fuego. De duurzaamheid meet de stichting af 
aan (1) de zelfstandigheid van de projecten, (2) de 
kwaliteit van de infrastructuur van voorzieningen, 
(3) de kracht van lokale partnerschappen en (4) 
de gedegenheid van materialen en bouwkundige 
keuzes. 

1. Stichting El Fuego streeft ernaar om de projecten 
zo snel mogelijk zelfstandig te laten draaien. Dat 
betekent dat vanaf de start van een project ver-
schillende partijen betrokken zijn bij de uitvoering 
van de activiteiten. Aan de ene kant gaat het om 
lokale ondernemers en kleine zelfstandigen. Aan 
de andere kant kunnen bewoners en kinderen een 
steentje bijdragen, mits dat natuurlijk mogelijk en 
verantwoord is.

•

•

•

•
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Deze manier van werken heeft drie voordelen. Om 
te beginnen investeert Stichting El Fuego zo recht-
streeks in de lokale economie. Daarnaast zorgt deze 
werkwijze voor een optimale overdracht van kennis 
en op termijn van verantwoordelijkheid. Ten slotte 
vindt er op een pedagogisch verantwoorde manier 
kennisoverdracht aan de kinderen plaats door mid-
del van school- en speelmateriaal, het verzorgen van 
dieren, et cetera. 

2. Tegelijk met het bevorderen van de zelfstandig-
heid wordt er op deze manier een infrastructuur 
gecreëerd die het voortbestaan van dit project of 
soortgelijke projecten voor de toekomst verzekert. 
De infrastructuur van voorzieningen is het afgelo-
pen jaar bovendien verbeterd, zoals toegelicht in 
punt 3. 

3. De samenwerking met Stichting Mama Alice 
vormt een versterking van de infrastructuur via het 
netwerk aan lokale organisaties waar deze stichting 
mee samenwerkt. Ook de oprichting in 2008 van de 
Peruaanse stichting ONG (Organización No 
Gubernamental) El Fuego biedt meer mogelijk-
heden. Dankzij de rechtspersoonlijkheid kan de 
stichting namelijk aanspraak maken op steun van de 
overheid bij haar werkzaamheden. Daarmee is de 
basis voor het realiseren van duurzaamheid voor het 
project Comedor en mogelijke toekomstige projec-
ten nog steviger geworden.

4. Een laatste, belangrijk aspect van duurzaamheid 
betreft de materialen en bouwkundige voorzienin-
gen. Als onze projectcoördinatoren daaromtrent een 
keuze moeten maken, zullen ze voor de duurzame

optie kiezen. Bij het project Circa in Arequipa heeft 
dit bijvoorbeeld geleid tot de installatie van zonne-
panelen en het gebruik van duurzaam staal voor de 
fabricage van bedden. 

Bij Comedor El Fuego, het project van 2008, was 
duurzaamheid eveneens een selectiecriterium. Bij 
het bouwen van de keuken is er rekening mee ge-
houden dat de comedor op termijn naar een ander 
pand kan verhuizen. Daarom zijn alle keukenkastjes, 
-deurtjes en -lijsten demontabel. Ook de overige 
deuren en deurposten zijn bij verhuizing mee te 
nemen. Verder is bij de aanschaf van het servies 
gekozen voor roestvrijstalen servies in plaats van 
breekbare borden en mokken.

1.6 Minimale overheadkosten

De stichting neemt het concept ‘non-profitorgani-
satie’ serieus en wil dat het geld van donateurs daar 
terecht komt waarvoor het is bestemd: de kinderen.
Om dit mogelijk te maken houdt Stichting El Fuego 
de overheadkosten zo laag mogelijk. Medewerkers 
van de stichting werken op vrijwillige basis en krij-
gen alleen een bescheiden onkostenvergoeding.

De projectcoördinatoren ontvangen een basisver-
goeding voor het levensonderhoud die is afgestemd 
op de lokale omstandigheden. De stichting houdt 
de kosten verder binnen de perken door zo weinig 
mogelijk geld te besteden aan reclame. Uitgaven 
voor promotiemateriaal en PR-activiteiten blijven tot 
een minimum beperkt door vooral gebruik te maken 
van internet, gratis publiciteit en actieve fundraising 
door enthousiaste vrijwilligers.
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2. Organisatie  

Stichting El Fuego is een Nederlandse stichting die 
haar werkterrein in Peru heeft. In Nederland zetelt 
het bestuur en staat een team van enthousiaste vrij-
willigers paraat. Tussen Peru en Nederland reizen 
de projectcoördinatoren op en neer. In septem-
ber 2008 heeft El Fuego een Peruaanse stichting 
(ONG) in het leven geroepen om haar missie beter 
te kunnen realiseren. In Peru bestaat ONG El Fuego 
uit een bestuur en lokale werknemers. Daarnaast 
krijgt ze steun van een aantal organisaties waar ze 
mee samenwerkt. Stichting El Fuego heeft noch in 
Nederland noch in Peru een vaste locatie. De vrij-
willigers komen daarom op verschillende plaatsen 
bijeen. 

2.1 De stichting in Nederland:
         Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stichting El Fuego bevindt 
zich in Groningen en is uitgegroeid tot vijf leden. 
Na een aanvankelijke start met drie deskundigen 
die Judith Wiegant al kende, is het bestuur twee 
enthousiaste leden rijker.

Het bestuur komt bijna elke maand bijeen. Ter 
vergadering wordt een aantal vaste agendapunten 
besproken. Tevens kunnen andere onderwerpen 
aangedragen worden. De vaste agendapunten zijn 
de notulen, ingekomen en uitgaande stukken en de 
actielijst.

De financiële stand van zaken, fondsenwerving, 
communicatie en de status van lopende projecten 
zijn andere regelmatig terugkerende onderwerpen 
voor bespreking. 

Volgens de statuten is een bestuursbesluit pas 
rechtsgeldig als tenminste twee derde van de in 
functie zijnde leden op de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Mocht dat niet het geval zijn 
en een besluit op korte termijn vereist wordt, ont-
vangen de afwezige bestuursleden een bericht per 
e-mail. De bestuursleden kunnen dan een rechts-
geldig bestuursbesluit nemen door digitaal hun 
akkoord te geven. In de eerstvolgende vergadering 
wordt dat besluit alsnog bekrachtigd.

In 2008 stond een aantal specifieke onderwerpen 
op de bestuursagenda: de verkrijging van het CBF-
keurmerk, de verbetering van de communicatie en 
het relatiebeheer (zie hoofdstuk 4). 

Daarnaast is het werkproces van het jaarverslag 
geëvalueerd, waardoor een aantal verbeterpunten is 
opgepakt (zie hoofdstuk 4).

Tabel 2.  Bestuursleden

Naam, bestuursfunctie Sinds Aftredend Herbenoem-
baar

Functie dagelijks leven

G.J.A. Wiegant (Geert, 1946) 
Voorzitter

26-09-2005 31-08-2010 ja Pré-gepensioneerde, 
diverse bestuurs- en advies-
functies in harde en zachte 

sector 

mr. A.H. Schram (Heleen, 1976) 
Secretaris

26-09-2005 31-08-2010 nee Juridisch medewerker TKP, 
Captain poolbiljartteam

drs. J. Matthijssen RBA (Jan, 1973)
Penningmeester

18-12-2007 30-11-2012 ja Investment consultant

drs. M. Vogelzang (Mirjam, 1978)
Algemeen lid

20-12-2008 30-11-2011 ja Zelfstandig ondernemer

A.P. Plass (Ton, 1945) 
Algemeen lid

20-12-2008 30-11-2010 ja Penningmeester en
adviseur div. verenigingen, 

stadsgids Nijmegen
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Het bestuur heeft taak- en functiebeschrijvingen 
gemaakt voor een zevental sleutelfuncties. In 2009 
worden de resterende functies beschreven. De 
beschrijvingen blijken erg nuttig. Niet alleen door 
de formulering van te verrichten taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden, maar vooral door 
de ontstane duidelijkheid ten aanzien van verwach-
tingen naar elkaar. Bovendien is het een belangrijk 
hulpmiddel bij de werving van nieuwe vrijwilligers 
en/of bestuursleden.

Een ander punt van aandacht in 2008 was het 
onderzoek naar een (beveiligd) digitaal archief 
gekoppeld aan de website. Daardoor ontstaat er een 
soort intranet voor het El Fuego-team. In de loop 
van 2009 zal dit vorm krijgen. 

Tot slot besprak het bestuur de problematiek om-
trent de legalisatie van handtekeningen bij lijfren-
teschenkingen. Het bleek wenselijk de procedure 
hieromtrent te vergemakkelijken. Met de huisno-
taris kantoor Broekema Nielsen te Groningen zijn 
inmiddels afspraken gemaakt. Op grond van een 
specifieke notariële machtiging mag Judith Wiegant 
ook legaliseren. Donateurs die een akte voor lijf-
renteschenking willen laten opmaken, kunnen dus 
kiezen voor legalisatie door een notaris bij hen in de 
buurt of voor legalisatie door Judith Wiegant. 

2.2 De ondersteuning in Nederland: 
        Redactieteam

M.A.M. Poort (Milly, 1947)
drs. S. Plass (Saskia, 1973)
mr. F. Geelhoed (Fiore, 1976)

De redactie schrijft de donateurs- en nieuwsbrieven 
en het jaarverslag. Daarnaast is het team verant-
woordelijk voor alle verdere externe communicatie. 
Het redactieteam functioneert als een zelfstandig 
onderdeel van de stichting en voert regelmatig over-
leg met het bestuur van de stichting, de projectcoör-
dinatoren en het team Website en Vormgeving. 
De vertaling van Nederlandstalige documenten c.q. 
teksten naar het Engels heeft de stichting toever-
trouwd aan:

K.W. Adema PhD (Karen, 1973)

10



2.3 De ondersteuning in Nederland:
         Team Website en Vormgeving

drs. J.A. de Jong (Jan Alwin, 1973)
drs. J.I. Wiegant (Job, 1973)
S. Vogelzang (Stefan, 1983)
E.A. Post (Eckhart, 1975)

Naast het redactieteam beschikt El Fuego over het 
team Website en Vormgeving. Dit team houdt zich 
bezig met het webbeheer en de vormgeving van de 
communicatie, waaronder de website 
www.el-fuego.nl.  Jan Alwin de Jong, die in 2008 is 
aangetreden, heeft het beheer over de website. Hij 
wordt daarbij terzijde gestaan door Job Wiegant. 
De ideeën en ontwerpen voor al het gedrukte 
communicatiemateriaal zijn afkomstig van Stefan 
Vogelzang. Hij is betrokken bij het gehele grafische 
proces van concept tot het feitelijke drukwerk. 
Eckhart Post verzorgt de vormgeving en de logis-
tieke kant van de elektronische nieuwsbrief die drie 
tot vier keer per jaar verschijnt en welke ruim 600 
abonnees bereikt. 

2.4 De ondersteuning in Nederland: 
         Overige vrijwilligers

H.C. Silvius (Eva)
C. Dijkgraaf (Lotte)
L. Schuur (Louise)
M.H. Gerards (Jet) 
F. Foppes (Ferdinand) 

Stichting El Fuego krijgt verder steun van een groep 
vrijwilligers die - zonder dat deze groep een formeel 
onderdeel van El Fuego vormt - een bijzondere 
bijdrage aan het werk van de stichting levert. De 
bijdragen van deze vrijwilligers variëren van het 
inbrengen van substantiële bedragen waar El Fuego 
projecten mee van de grond kan krijgen tot het op 
creatieve wijze vergroten van de naamsbekendheid.

2.5 Projectcoördinatoren 

J.E. Wiegant (Judith, 1977) 
S.M. Scheeren (Sabien, 1971) 
K.W. Adema PhD (Karen, 1973) 

De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor 
het bedenken, plannen en uitvoeren van projecten 
in Peru. Samen met het lokale team dat ze ter plaatse 
samenstellen en met ondersteuning van 
Nederlandse vrijwilligers, is het hun taak om de 
projecten tot een succes te maken. Tot hun werk-
zaamheden behoort onder meer het schrijven van 
een projectvoorstel. Daarin moeten ze motiveren 
waarom dit project in aanmerking komt voor finan-
ciering door Stichting El Fuego en aangeven dat het 
project haalbaar is. Het voorstel dient eveneens een 
begroting te bevatten. 

Voordat de projectcoördinatoren hun plannen tot 
uitvoer brengen, dienen ze toestemming van het be-
stuur te krijgen. Vanuit hun betrokkenheid zouden 
de projectcoördinatoren de problemen die ze 

tegenkomen in veel gevallen het liefst direct te lijf 
gaan. Het bestuur heeft echter de taak de aange-
dragen problemen en projectplannen zorgvuldig te 
bekijken. De feitelijke afstand blijkt in dit verband 
vruchtbaar te werken. Zo draagt het bestuur zorg 
voor het uitzetten van een weloverwogen koers. 
Het bestuur en de contactpersoon van de project-
coördinatoren hebben wekelijks contact over de 
lopende projecten.

Zodra een project in Peru goed loopt, keren de coör-
dinatoren terug naar Nederland. Van hieruit houden 
ze toezicht op wat er in Peru gebeurt door wekelijks 
contact per telefoon en e-mail en vooral door het 
beoordelen van verslagen en rapporten die door de 
verantwoordelijken in Peru worden opgesteld
en op vaste tijden worden doorgemaild.
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Judith Wiegant, initiatiefnemer en projectcoör-
dinator, heeft geruime tijd in Peru doorgebracht 
en woont inmiddels weer in Nederland. Zij werkt 
parttime als accountmanager bij een farmaceutisch 
bedrijf, waar zij de gelegenheid krijgt om vier maan-
den per jaar onbetaald verlof op te nemen om naar 
Peru af te reizen. 

Dagelijks houdt zij zich met Stichting El Fuego 
bezig, onder meer met de begeleiding van de 
projecten, het voorbereiden en houden van fundrai-
singactiviteiten, het aanleveren van materiaal voor 
de website en het onderhouden van het contact met 
het bestuur en andere vrijwilligers. In 2008 is zij ge-
durende de maanden augustus en september in Peru 
geweest om het project Comedor op te zetten.

Sabien Scheeren is in het dagelijks leven werkzaam 
als rayonmanager in de geneesmiddelenbranche. 
Zij werkte in 2008 samen met Judith twee maanden 
lang aan het opzetten van het Project Comedor. 
Vanwege haar achtergrond als voedingsdeskundige 
heeft Sabien bijzondere zorg gedragen voor het sa-
menstellen van evenwichtige en gezonde maaltijden 
in de comedor.

Karen Adema heeft in 2008 tijdens een privé-
rondreis het aardbevingsgebied Pisco en omgeving 
bezocht en geïnventariseerd wat Stichting El Fuego 
daar mogelijk kan betekenen in 2009. Ook bracht 
zij (samen met Judith Wiegant) in september een 
controlerend bezoek aan de Circa-tehuizen. 
Aansluitend is zij een week in Ayacucho geweest 
om het project Comedor te ondersteunen. In het da-
gelijks leven is Karen datamanager bij het Integraal 
Kankercentrum West.

2.6 Partners en samenwerking in Peru 

ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego 
is op 5 september 2008 opgericht in Ayacucho. 
Dankzij deze lokale ONG heeft Stichting El Fuego 
in Peru meer bewegingsvrijheid. De belangrijkste 
voordelen zijn de rechtspersoonlijkheid die El Fuego 
nu in Peru heeft en de daaraan verbonden aanspraak 
die de stichting kan maken op ondersteuning door 
de Peruaanse overheid. 

De ONG heeft een eigen bestuur, is eigenaar van de 
comedor en heeft de lokale werknemers in dienst. 
Judith Wiegant, bestuurslid van de ONG, heeft 
vanuit Nederland wekelijks contact met de overige 
bestuursleden.
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In 2008 heeft Stichting El Fuego de samenwerking 
met Stichting Mama Alice geïntensiveerd. De exper-
tise bij Mama Alice heeft het werk voor El Fuego op 
verschillende punten makkelijker gemaakt. El Fuego 
heeft juridische hulp gekregen bij het opzetten van 
de comedor, gemakkelijk lokale contacten gelegd 
voor de training van de werkneemsters en een pand 
gevonden om de comedor in te huisvesten. Ook 
kunnen de comedorvrouwen ter ondersteuning te-
recht bij de lokale werknemers van Stichting Mama 
Alice. 

El Fuego is Mama Alice zeer erkentelijk voor deze 
hulp. Gezien de vruchtbare samenwerking bij het 
project Comedor wil het bestuur van El Fuego deze 
samenwerking in de toekomst graag voortzetten.

2.7 Risicomanagement

Er bestaan verschillende soorten risico’s, voor zowel 
de stichting als de vrijwilligers. Het bestuur zet zich 
er voor in deze risico’s zo klein mogelijk te houden. 
Het voornaamste risico is het veiligheidsrisico van de 
vrijwilligers in Peru. Enkele keren per jaar zijn er sta-
kingen die in geweld kunnen ontaarden. Dit risico 
kan helaas niet worden weggenomen. Wel zoekt 
het bestuur samen met de vrijwilligers frequent naar 
oplossingen om dit risico te minimaliseren. 

Zo is er bijvoorbeeld een voorziening getroffen om 
indien nodig te allen tijde te beschikken over finan-
ciering voor noodzakelijke evacuatiekosten.

Daarnaast geldt voor alle vrijwilligers van Stichting 
El Fuego dat de financiële consequenties van de 
risico’s, die zij lopen bij het uitoefenen van hun 
taken, per 1 januari 2009 zo goed mogelijk zijn 
afgedekt via de gratis vrijwilligersverzekering van de 
Gemeente Groningen. Het bestuur heeft dit begin 
2009 bewerkstelligd.
 
De financiële en operationele risico’s voor Stichting 
El Fuego worden zoveel mogelijk ingeperkt door 
de opzet van de (administratieve) organisatie. Het 
bestuur is momenteel bezig om het reeds bestaande 
beleid hiertoe nader te beschouwen en te formali-
seren.

De risico’s die de stichting loopt bij de projecten in 
Peru worden bij het opstellen van het projectplan zo 
goed mogelijk ingeschat en gekwantificeerd in de 
projectbegroting. 

De financiële risico’s worden bij de opzet van een 
project zoveel mogelijk beperkt door de projectbe-
groting conservatief te ramen (zowel bij de ver-
wachte uitgaven als bij de verwachte inkomsten). 
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2.8 SWOT analyse

In onderstaande tabel heeft Stichting El Fuego haar 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart 
gebracht. In 2009 zal het bestuur met name de kan-
sen en bedreigingen nader bestuderen en trachten 
daar verbeteringen in aan te brengen.

Tabel 3.  SWOT Analyse

Sterktes
- Kleine, transparante organisatie
- Minimale overheadkosten
- Daadkrachtig en slagvaardig
- Succesvolle projecten en gemotiveerde, 
   betrouwbare medewerkers

Zwaktes
- Alleen vrijwilligers in Nederland
- Nog onvoldoende bestuurscommunicatie over 
   lange termijnvisie 
- Geen structureel fundraisingbeleid 
- Afhankelijk van inzet vrijwilligers

Kansen
- Veel belangstelling in Nederland voor El Fuego projecten
- Groeiende groep El Fuego vrijwilligers
- Samenwerking lokale organisaties en stichtingen

Bedreigingen
- Beperkt netwerk in NL
- Lange termijn financieringen van meerjarenprojecten
- Begeleiding Peruaanse werknemers op afstand
- Economische Crisis (ook in Peru)

“Het mooiste moment dat ik tijdens mijn werk in de comedor heb 
meegemaakt was de gezamenlijke kerstmaaltijd met alle werk-
neemsters van Comedor El Fuego.”

“Mijn grootste wens voor de toekomst is het openen van een 
restaurant om bij te dragen aan de voeding van kinderen en om 
mijn financiële situatie te verbeteren.”

Sabine Noa Baldeón          Kokkin Comedor

36 jaar, moeder van Clever (10) 
en Kelman (3) 

Favoriet recept : Guiso de pallar 
Ingrediënten (voor 4 personen)

Knoflook, ui, komijn, peper, gemalen oregano,
olie, gehakt, ½ kilo geweekte bonen, zout

Bereiding
Doe de gesneden ui, knoflook, komijn, peper, oregano met de 

olie in een pan en bak dit geheel goed. Voeg dan het gehakt toe 
en blijf roeren zodat het rul wordt. Doe hier 2 liter water bij, 
de geweekte bonen en zout naar smaak. Kook het geheel 45 

minuten. 

14



3. Projecten

3.1 Project Comedor El Fuego

Het jaar 2008 stond in het teken van een nieuw pro-
ject in Ayacucho: Comedor El Fuego. Het concept 
‘comedor’ is een bekend fenomeen in Peru. 
Comedores zijn kleine restaurantjes. Deze zijn 
ontstaan uit initiatieven van groepjes lokale vrou-
wen, die in de jaren ’70 honger en armoede wilden 
bestrijden door goedkope maaltijden te verzorgen 
voor hun naaste omgeving. Inmiddels zijn veel 
comedores onafhankelijke ondernemingen gewor-
den, vergelijkbaar met low budget restaurantjes 
voor mensen die weinig geld hebben. De overige 
comedores zijn afhankelijk van de staatssteun die zij 
ontvangen. 

De comedor die Stichting El Fuego heeft opgericht, 
sluit aan bij dit bestaande concept. Het is de bedoe-
ling dat deze comedor uiteindelijk tot een onafhan-
kelijk bedrijf uitgroeit. Met dit project heeft 
El Fuego een tweeledig oogmerk. Enerzijds werkt 
de stichting direct aan het verbeteren van leefom-
standigheden van arme kinderen, anderzijds creëert 
het project werkgelegenheid en opleidingsfacilitei-
ten voor de werknemers.

Voorbereiding in Nederland
Het oorspronkelijke idee om een comedor op te zet-
ten ontstond in 2006 tijdens het eerste bezoek van 
Judith Wiegant aan het project van Stichting Mama 
Alice. 
Mama Alice, eveneens een Nederlandse vrijwil-
ligersorganisatie, geeft huiswerkbegeleiding en 
bijlessen aan ruim 500 kinderen en organiseert 
naschoolse activiteiten. Hoewel Mama Alice veel 
voor deze kinderen betekent, is de organisatie niet 
bij machte om ervoor te zorgen dat deze kinderen 
goede voeding krijgen. Ook thuis ontbreekt meestal 
het geld voor een volwaardige maaltijd. Structurele 
ondervoeding is het gevolg en kan leiden tot blij-
vende fysieke en mentale ontwikkelingsachterstan-
den. Voor Judith vormde dit gegeven de aanleiding 
om te onderzoeken of El Fuego voor deze kinderen 
een comedor zou kunnen opzetten. 

De kinderen zouden een garantie op een goede 
maaltijd hebben en tegelijkertijd zouden de vrou-
wen in hun inkomsten kunnen voorzien.

In 2007 vond overleg plaats met Stichting Mama 
Alice over een mogelijke samenwerking. In de 
loop van 2008 schreven Judith Wiegant en Sabien 
Scheeren in overleg met het bestuur van Stichting 
El Fuego een ambitieus plan van aanpak. Ze zetten 
een financieel raamwerk neer waarbij gedurende de 
eerste jaren flink geïnvesteerd zou worden met de 
bedoeling dat de comedor uiteindelijk zelfstandig 
zou moeten functioneren. Ze maakten een grove 
schatting van het aantal kinderen en volwassenen 
dat in de comedor terecht zou kunnen. 
Er werd een schets gemaakt van de benodigde ma-
terialen, de keukeninboedel en een opleidingsplan 
voor de medewerkers. Besloten werd dat er Peru-
aans personeel zou werken. In de eerste maanden 
van 2008 startte het bestuur met het werven van 
gelden. Eind juli was er al € 15.000,- binnen en op 
31 juli vlogen Judith en Sabien naar Peru. Zij hadden 
acht weken de tijd om het project op te zetten.

Van verwaarloosd pand tot restaurant
In de eerste week stond het vinden van een ge-
schikte locatie centraal. Hiernaar werd gezocht in de 
wijk Keiko Sofia, waar zich één van de educatieve 
centra van Mama Alice bevindt. Deze arme wijk is 
te beschouwen als een nieuwbouwwijk in slop-
penvorm. De wegen zijn niet geasfalteerd en stoffig. 
In de straten staan kleine lemen huisjes waar grote 
gezinnen wonen. 
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Na een paar dagen zoeken viel het oog op een 
pand tegenover het leslokaal van Mama Alice. Het 
werd bewoond door een moeder met twee oudere 
kinderen. Deze vrouw was tevens eigenaresse van 
het pand. Voor haar werk was ze veel van huis en ze 
bleek nauwelijks gebruik te maken van de beneden-
verdieping. De vrouw was aangenaam verrast door 
het aanbod van El Fuego om de benedenverdieping 
van haar huis voor vier jaar van haar te huren en te 
laten renoveren. Met dat geld kon zij een aanzienlijk 
deel van haar hypotheek aflossen en haar kinderen, 
voor wie zij vanwege haar werk niet zelf kon koken, 
zouden bij de comedor kunnen eten. Binnen vijf 
dagen waren alle afspraken rond.

Een door Mama Alice aanbevolen en erkend jurist 
heeft Stichting El Fuego bij de contractbesprekingen 
ondersteund en de overeenkomst opgesteld. Het 
contract bevat regelingen over de huurperiode, de 
financiering van de verbouwings- en inrichtingskos-
ten en over waarborgen ingeval een van beide par-
tijen de huur vóór het einde van de contractperiode 
opzegt. Het contract geldt voor een periode van vier 
jaar, met een optie tot verlenging. El Fuego deelt de 
kosten van de verbouwing met de eigenaresse. De 
verrekening van de verbouwingskosten vindt plaats 
via een aanzienlijke korting op de overeengekomen 
maandelijkse huurprijs.

De locatie was ideaal, maar het pand bevond zich 
in een erbarmelijke staat. Het ombouwen van de 
benedenverdieping tot een functionele, gezellige 
en hygiënische comedor was een zeer omvangrijke 
klus. Vanwege de goede ervaringen met timmerman 
Pedro en stukadoor Marcelino tijdens het project 
Circa (El Fuego-project uit 2007) hebben de pro-
jectcoördinatoren hen benaderd om ook hier bouw-
werkzaamheden te verrichten. Vanwege de grote 
tijdsdruk was deze mankracht echter onvoldoende. 

Er zijn daarom sollicitatiegesprekken gehouden met 
andere vaklieden, waarvan acht man geselecteerd 
zijn. Direct na het tekenen van het contract is het 
pand leeggeruimd en konden de vaklieden aan het 
werk. Vijf weken lang hebben ze dagelijks van zes 
uur ‘s morgens tot zes uur ’s avonds gewerkt. De 
hele benedenverdieping is grondig gerenoveerd en 
verbouwd. Eén muur is doorgebroken en er is een 
keuken aangebouwd. De douche en het toilet zijn 
vernieuwd. Electra is aangelegd en waterleidin-
gen zijn doorgetrokken en aangepast aan de eisen 
van deze tijd. De wanden zijn gestuukt en waar 
nodig betegeld. Ook zijn alle deuren vervangen. 
De nieuwe keuken is voorzien van handgemaakte 
keukenkastjes en een zelfgebouwd aanrecht. Ten 
slotte maakte Pedro van ruwe boomstammen tafels, 
banken en kasten om de eetzaal een warme uitstra-
ling te geven.

Daarna was het tijd om de comedor te schilderen 
en in te richten. De projectcoördinatoren hebben 
daarbij veel aandacht besteed aan de sfeer. Kleedjes 
op de tafel, bloemen in een vaas en mooie kleuren 
op de muur. Praktisch, goedkoop en doelgericht, 
waar mogelijk met oog voor detail. Natuurlijk moest 
alles goed schoon te houden zijn. Met deze zaken 
onderscheidt Comedor El Fuego zich van andere 
comedors in Ayacucho. Als laatste kwam er een uit-
hangbord aan de gevel te hangen met de naam van 
de comedor en een prijslijst. In zes weken tijd was 
Comedor El Fuego geboren.

Van werkloze vrouwen tot professionele koks 
en managers
Judith en Sabien konden zich al vrij snel richten op 
het begeleiden en opleiden van het comedorperso-
neel, omdat de timmerman Pedro en de chauffeur 
Hugo steeds meer coördinerende taken van hen 
overnamen.

Met het voorlopige opleidingsplan dat in Neder-
land al was opgesteld, gingen Judith en Sabien in 
Peru direct aan de slag. Het duo werkte het plan ter 
plekke verder uit en ze stelden een profielschets op. 
Omdat El Fuego zich had voorgenomen om serieus 
in de medewerkers te investeren, was het belangrijk 
dat er mensen zouden worden aangenomen die de 
intentie hadden geruime tijd te blijven. 

De zoektocht richtte zich op enthousiaste, leergieri-
ge moeders die konden lezen, schrijven en rekenen. 
Uiteraard zouden ze affiniteit moeten hebben met 
het werken in een keuken én zelfstandig en gemo-
tiveerd moeten zijn. De moeders moesten in Keiko 
Sofia of in de nabije omgeving wonen en werkzoe-
kend zijn. 
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Binnen een paar dagen was het project in de wijk 
bekend én gewild. In de arme buurt heerste een 
grote werkloosheid onder de vrouwelijke bevol-
king. Er was dus veel animo. Bij het selecteren van 
geschikte kandidaten is dankbaar gebruik gemaakt 
van de expertise van het maatschappelijk werk van 
Mama Alice. Nog in de eerste week van het project 
selecteerde El Fuego zes kandidaten. Daarnaast 
zochten de projectcoördinatoren stageadressen voor 
de vrijwilligers, te weten drie bestaande comedores 
en drie goedlopende restaurants in het centrum van 
de stad. 

Na de sollicitatieprocedure trokken Judith en Sabien 
een hele dag met de zes nieuwe medewerkers op. 
Ze bezochten de kapper en kregen een manicure. 
Tegelijkertijd bood het programma een ingang om 
het met elkaar te hebben over de betekenis van 
hygiëne in de keuken. Ten slotte omvatte de dag een 
formeel gedeelte. Iedere medewerker kreeg een 
bankrekening en de dames maakten kennis met de 
advocaat van El Fuego, die de arbeidsovereenkom-
sten zou opstellen.

In de tweede en derde week van het project gingen 
de nieuwe medewerkers fulltime op stage. Zij draai-
den mee in de keuken en in het restaurant, vergaar-
den kennis en leerden nieuwe vaardigheden aan. 

Een paar keer per week bezochten Judith en Sabien 
de stagiaires. Daarbij bespraken ze de voortgang en 
de eventuele vragen van de medewerkers. 

In de drie weken daarna stonden informatieover-
dracht en trainingen centraal. De vrouwen kregen 
les van koks en managers en leerden pluimvee 
slachten, slim snijden, vegetarisch koken en bedie-
nen. Maar ook voorraadbeheer, onderhandelings-
technieken, computerles en administratie stonden 
op het lesprogramma. De moeders bezochten de 
markt om te leren hoe het is om inkopen te doen 
in het groot en hoe men afspraken maakt met 
betrouwbare leveranciers. Dat alles was belang-
rijk omdat de medewerkers na het vertrek van de 
Nederlandse projectcoördinatoren geacht werden 
de comedor zelfstandig draaiende te houden. 

Aan het einde van zes weken hard werken en leren 
ontvingen de vrouwen een certificaat. Ze waren in 
die weken niet alleen wijzer en vaardiger geworden. 
Het bezit van een vast contract, een zorgverzeke-
ring en de zekerheid van acht gratis maaltijden per 
dag gaf hen ook een andere levenshouding. Van 
wat timide en onzekere moeders zagen Judith en 
Sabien deze vrouwen veranderen in slagvaardige en 
betrouwbare medewerkers. De dames hebben nu 
opgeheven schouders, een zelfverzekerde blik en 
een grote glimlach op het gezicht. Daarmee vormen 
ze een mooi voorbeeld voor hun kinderen.
r El 
De Comedor El Fuego draait
Op dinsdag 16 september opende de burgemeester 
van Ayacucho het pand op feestelijke wijze. Zelfs de 
lokale televisie was hier getuige van. En de burge-
meester is beschermheer geworden van de come-
dor!

In de dagen daaraan voorafgaand hadden zich al 
meer dan 100 kinderen aangemeld als ‘pensiona-
do’s’. Dat wil zeggen dat zij een maandtarief betalen 
en iedere dag mogen komen eten. De inkomsten die 
deze pensionado’s binnenbrengen zijn misschien 
klein, maar het aantal kinderen dat zich inschreef 
was groot. 
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In de laatste week van hun aanwezigheid in Peru 
traden de projectcoördinatoren steeds meer naar de 
achtergrond. Een uitgewerkt handboek, een achter-
wacht in de vorm van de aanwezigheid van Mama 
Alice aan de overkant van de straat en vooral een 
capabel Peruaans team zouden de aanwezigheid van 
de coördinatoren uiteindelijk overbodig maken. 

Eind 2008 staan er 120 pensionado’s ingeschre-
ven. Er is zelfs een wachtlijst. Daarnaast zijn er 20 
kinderen die een iets hoger tarief betalen. Er komen 
steeds meer normaal betalende klanten. Dit laatste 
is noodzakelijk om op de lange termijn zelfstandig te 
kunnen worden. De comedor blijkt een groot succes 
te zijn. De burgemeester van Ayacucho liet daarom 
als mooi gebaar een terras aanleggen, dat het moge-
lijk maakt om meer volwassenen te ontvangen.

Organisatie Comedor El Fuego
De zes vaste fulltime medewerkers hebben, naast 
de primaire taken van de comedor, ieder een eigen 
verantwoordelijkheid. In totaal zijn er zes functies, 
die ieder half jaar rouleren. Zo leert iedereen alle 
taken van de comedor uit te voeren. De zes functies 
zijn als volgt onderverdeeld:

Almacén, voorraadkamer en voorraadbeheerboek 
Schoonmaakmiddelen, systeem en gebruik, en  
    voorraadboek

Hygiëne, controle hygiëne restaurant, keuken en  
voorraadkamer
Inkoopbeleid
Financiën, kasboek
Sleutelbeheer, administratie pensionado’s en 
cateringactiviteiten

Het geldverkeer van Comedor El Fuego wordt 
nauwgezet gecontroleerd. Judith Wiegant heeft 
hiervoor een specifiek systeem (auto control 
systeem) opgezet, waarbij uitvoering, financiële 
rapportages en controles zorgvuldig van elkaar zijn 
gescheiden. Via maandelijkse ‘informes’ ontvangt 
zij informatie over het aantal gasten, het voorraad-
beheer, de gewerkte uren, de uitgaven, et cetera. 
In de bijlagen van dit jaarverslag vindt u een paar 
voorbeelden van deze ‘informes’. 

De zes vrouwen volgen nog steeds computerles-
sen en zijn in de gelegenheid om opnieuw stages te 
lopen en zichzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast 
ontvangen zij ondersteuning van een boekhouder 
(Margot), een chauffeur (Hugo) en het maatschap-
pelijk werk (Pilar en Tania) van Mama Alice. Op 
deze manier schept El Fuego de randvoorwaarden 
voor een optimaal en doelgericht werkklimaat.

•

•
•
•

•
•
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Leer- en verbeterpunten Project Comedor
Voor een toekomstige comedor is het verstandiger 
uit te zien naar een huurpand dat door Stichting 
El Fuego zélf gehuurd wordt, zodat geen rekening 
gehouden hoeft te worden met anderen.
Het is een probleem om goed en betrouwbaar 
personeel te vinden. Sommige werklieden preten-
deren stukadoor of tegelzetter te zijn, maar leveren 
geen kwaliteit. Dit blijft een aandachtspunt voor 
komende projecten.
Een iets langere aanwezigheid van de projectco-
ordinatoren was in dit geval wenselijk geweest. 
Voor een nieuw comedorproject zonder dezelfde 
randvoorwaarden als in Ayacucho moet(en) de 
coördinator(en) wellicht drie tot vier maanden 
aanwezig zijn!
De samenwerking met een andere organisatie - in 
dit geval Stichting Mama Alice – blijkt effectief te 
zijn voor het welslagen van het project.

•

•

•

•
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Er zijn heldere regels en verwachtingen. Kenne-
lijk gedijen de projecten van El Fuego goed in een 
dergelijk klimaat. Dat vormt voor de stichting een 
belangrijke les voor de toekomst.

Leer- en verbeterpunten Circa
Door de eenmalige grote investering is bij enkele 
Circa-medewerkers het idee ontstaan dat El Fuego 
veel geld te besteden heeft. Er werd tijdens het be-
zoek bij twee van de tehuizen dan ook herhaaldelijk 
gevraagd of de projectcoördinatoren van Stichting 
El Fuego verschillende zaken niet óók nog even 
konden opknappen. 
Het is wellicht raadzaam om in de toekomst nóg 
intensiever met de bewoners en leidinggevenden 
om tafel te gaan zitten en ook hun hulp, ideeën en 
energie in te zetten, zodat het een project wordt van 
nog meer samen denken en doen!

3.3 Straatkinderenproject Cusco

In de stad Cusco nam Stichting El Fuego in 2006 
een klein kindertehuis (vallend onder de organisatie 
Remar), onder haar hoede. De projectcoördinato-
ren renoveerden het huis, brachten structuur aan, 
zorgden voor een extra leerkracht en ontwikkelden 
een plan om het tehuis iedere week vers vlees en 
groenten aan te bieden. 

Judith Wiegant bezocht het kindertehuis in 
augustus 2008. De schoolprestaties van de kinderen 
waren sterk verbeterd. De aansluiting op de mid-
delbare school bleek echter onvoldoende, met name 
vanwege een gebrek aan technische kennis van de 
leerkracht. Dat is voor El Fuego aanleiding geweest 
om in 2008 in aanvulling op de extra lerares een 
wiskundedocent aan te trekken. Daarnaast heeft de 
lerares inmiddels twee stagiaires ter beschikking die 
haar assisteren.

3.2 Project Circa in Arequipa

In september 2008 bezochten Judith Wiegant en 
Karen Adema de acht kindertehuizen die El Fuego 
in 2007 renoveerde. Het weerzien met de kinderen 
en medewerkers van Circa was allerhartelijkst. De 
projectcoördinatoren waren erg onder de indruk van 
de situatie. Alle kindertehuizen waren schoon en 
goed onderhouden. De kinderen zagen er verzorgd 
uit en gaven vrolijk en vol trots een rondleiding door 
hun huizen. 

Resultaat
Niet alleen was alles door de bank genomen netjes, 
verzorgd en schoongehouden, er was veel meer 
gebeurd! In een paar tehuizen hingen nieuwe gor-
dijnen. Bij een ander tehuis waren fruitbomen

geplant in de nieuw opgeknapte tuin en er was 
een kinderspeelplaats gebouwd. In het tehuis voor 
oudere jongens was na het vertrek van El Fuego 
een laswerkplaats gestart en inmiddels bestaan er 
vergevorderde plannen om een timmerwerkplaats 
en computerzaal in te richten. Bij weer een ander 
tehuis waren extra dieren aangeschaft, die zelf weer 
jongen kregen en op die manier het concept duur-
zaamheid een natuurlijke betekenis verlenen.
En last but not least: de leiding van de tehuizen zet 
zich in om extra donaties (vaak in natura) binnen te 
halen.

De grote eenmalige renovatie van de acht kinder-
tehuizen in 2007 fungeerde als een vliegwiel voor 
Stichting Circa. El Fuego is trots en blij met het 
resultaat. Circa ging verder waar El Fuego gebleven 
was. En dat kon ze doen, zo is de inschatting van de 
projectcoördinatoren, dankzij een goed gestructu-
reerde organisatie waarbij ieder personeelslid op 
waarde wordt geschat. 

22



De financiële situatie van het tehuis is zorgelijk. Het 
pand wordt gehuurd en iedere maand moet de or-
ganisatie € 200,- opbrengen om de huur te betalen. 
Daar is eigenlijk geen geld voor. Op dit moment 
koopt de lerares van een maandelijkse donatie van 
Stichting El Fuego vlees, vis en kip voor de kinde-
ren. Judith Wiegant moest echter constateren dat 
er minder voedsel werd gekocht dan hetgeen tot 
doel gesteld was. Bovendien had de leiding nage-
laten een arts te raadplegen toen een besmettelijke 
bacterie vat op de kinderen kreeg. Judith schakelde 
onmiddellijk een arts in en liet de benodigde medi-
cijnen aanschaffen.

El Fuego zal de voedseldonatie voorlopig nog voort-
zetten. Voedsel is de sluitpost op de begroting van 
het kindertehuis. Dat maakt het moeilijk voor 
El Fuego om de band met dit project te verbreken.

Leer- en verbeterpunten Cusco
Indien Stichting El Fuego van te voren geweten had 
dat de organisatie Remar op deze wijze projecten 
leidt en deze normen en waarden aanhangt, was 
de stichting niet met hen in zee gegaan. Gezien de 
erbarmelijke omstandigheden waar de kinderen in 
verkeerden, hebben de projectcoördinatoren des-
tijds gekozen om in te grijpen.

“De bijdrage van El Fuego voor ons gezin is dat ik nu zeker ben 
van een lunch en ontbijt voor mijn familie en nog belangrijker, ik 
ben nu verzekerd van werk.”

“Goede dingen van het werk zijn dat we als team in harmonie 
samenwerken. Slechte dingen zijn dat als we sommige col-
lega’s op hun fouten wijzen, ze die niet altijd willen toegeven. 
De kinderen zijn echter altijd blij en dankbaar. Ze zijn gek op de 
hoofdgerechten en de mazamorra (een traditionele Peruaanse 

dessertpudding)”

33 jaar, moeder van Yaneth (15), Miriam 
(13) en Frank (10)

Favoriet recept : Tallarin verde  
Ingrediënten
Pasta, ui, knoflook, basilicum, spinazie, zout, peper

Bereiding
Kook de pasta. Bak de ui in wat olie. Voeg daar knoflook aan 
toe en roer er vervolgens de fijngesneden spinazie en basili-
cum doorheen. Breng de pesto op smaak met zout en peper en 
vermeng vervolgens met de pasta.

    Magali Rojas                                             Kokkin        Comedor
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Tabel 4.  Project Comedor El Fuego: doelen en resultaten

Omschrijving Doelen 2008 Resultaten 2008
Activiteiten
Investering: 
periode 1/8/08 tot 30/9/08
(incl. proefdraaien 10/9/08 tot 30/9/08)

Start exploitatie vanaf 1/10/08

Accommodatie:
•Zoeken
•Verbouwen/inrichten
•Huurcontract

Personeel:
•werven
•opleiden
•coaching ‘on the job’

Oprichting Peruaanse rechtspersoon

Exploitatie:
•Voldoende goed betalende volwassen

•80 kinderen
•Maandelijkse rapportage
•Adequaat extern lokaal toezicht 

Accommodatie:
Alles gerealiseerd. 
Geopend medio 
september 2008

Personeel:
Aangetrokken uit >20 soll.
Opleiding + coaching: gestart 
medio aug. Loopt nog steeds

Opgericht september 2008

Exploitatie:
Officieel gestart per 1/10/08.
Blijft achter. In 2009 nieuwe 
commerciële activiteiten
150 kinderen
Doelen gerealiseerd
Doelen gerealiseerd

Input/besteed:
Investering
Exploitatie (4e kwartaal)

Begroot:                                                             €  17.400
Begroot:                                                                                            €    4.500 

Besteed:                     € 14.500
Besteed:                    € 5.200

Ontvangen van donaties
(incl. 2007)

Investering                                € 17.400

Exploitatie
op jaarbasis:                                 € 18.000
tijdsgelang:                      € 4.500

Totaal ontvangen:
(incl. 2007)         € 39.800

Besteed:                           €  19.700
Gereserveerd:                 €  20.100

Output/outcome 80 kinderen per dag
40 volwassenen per dag
Vrouwen:
•eigen inkomen verdienen
•eigen ‘status’ (zelfbewust, meer zelf-
standigheid, minder afhankelijk)

Verbetering sociale zekerheid
Verbetering leerprestaties bij kinderen

Diversen:
•Bekendheid

150 kinderen per dag
   20 volwassenen per dag
Vrouwen:
Doelen worden gerealiseerd 
i.s.m. maatschappelijk werk 
van Stichting Mama Alice

Dienstbetrekking + Soc. Verz.
Doelen worden gerealiseerd

Wordt steeds beter.
Burgemeester Ayacucho is 
beschermheer Comedor EF
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4.  Communicatie en Public Relations    

Stichting El Fuego is een transparante organisatie. 
Daarom communiceert zij met zorg over haar activi-
teiten met donateurs en sponsoren. Daarnaast speelt 
communicatie een belangrijke rol bij het ondersteu-
nen van de vrijwilligers in Nederland. 

4.1 Interne communicatie

Het doel van de interne communicatie is om alle 
vrijwilligers zo goed mogelijk te informeren. Het 
is noodzakelijk dat de vrijwilligers van de stichting 
weten wat hun taak is, hoe ze die taak uit kunnen 
voeren en op welke manier hun werk aansluit bij 
het werk van de stichting in haar geheel. De com-
municatie tussen de medewerkers van de stichting 
onderling verloopt meestal via e-mail en telefoon. 
Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers via de externe 
communicatiekanalen - zoals de nieuwsbrieven en 
de website - informatie over de activiteiten en doe-
len van de organisatie. 

Aangezien de organisatie steeds professioneler 
wordt, blijkt dat deze communicatie niet altijd vol-
doende is. Soms heeft het bestuur behoefte om de 
vrijwilligers in Nederland in bredere zin te infor-
meren, zonder dat die informatie bestemd is voor 
externe publicatie. Denk daarbij aan het vervullen 
van vacatures, het verstrekken van huishoudelijke 
mededelingen, het voorstellen van werkprocedures, 
et cetera. Tegelijkertijd geven de vrijwilligers aan 
dat ze beter op de hoogte willen zijn van elkaars 
werk en bezigheden. Om tegemoet te komen aan 
de behoefte van het bestuur en de wensen van de 
vrijwilligers, is in 2008 een start gemaakt met het 
opzetten van een interne nieuwsbrief. Saskia Plass, 
een van de redactiemedewerkers, zal zich hier in 
2009 mee bezig houden.

Het bestuur betrekt de vrijwilligers ook persoonlijk 
bij het werk van de stichting. Zo werd op 25 maart 
2008 een El Fuego-meeting georganiseerd, waarbij 
alle Nederlandse vrijwilligers aanwezig waren. De 
resultaten van het project Circa werden bespro-
ken en er vond een fotoshoot plaats ten behoeve 
van het jaarverslag. Ook maakte het bestuur van 
de gelegenheid gebruik om enkele vertrekkende 
vrijwilligers te bedanken. Daarnaast kregen twee 
aspirant-vrijwilligers de kans om kennis te maken 
met de medewerkers, de cultuur en de doelen van 
de stichting.

In verband met de invoering van een digitaal docu-
mentsysteem, het ontwerp van de kerstkaart en het 
samenstellen van het jaarverslag zijn andere bijeen-
komsten belegd.

4.2 Externe communicatie 

Het doel van de externe communicatie is om de 
buitenwereld te informeren over de activiteiten van 
Stichting El Fuego en daarmee gelden te generen 
ten behoeve van de projecten. 

Alle donateurs en sponsoren die reeds een bijdrage 
leverden, behoren tot de doelgroep die door Stich-
ting El Fuego wordt geïnformeerd. Voor de stichting 
bestaat er voor wat betreft de externe communicatie 
geen principieel onderscheid tussen donateurs die 
een financiële bijdrage leveren en sponsoren die 
een bijdrage in natura doen.

Website 
Via de website verstrekt Stichting El Fuego algeme-
ne en actuele informatie. In 2008 is meer aandacht 
besteed aan de website door deze te verbeteren en 
van de laatste nieuwtjes te voorzien. De website 
is ook vertaald in het Engels en is in 2008 bezocht 
door 3000 belangstellenden. 

Donateurs- en nieuwsbrieven
De redactie verstuurde in 2008 driemaal een 
elektronische nieuwsbrief aan circa 600 adressen. 
Daarnaast ging er driemaal een donateursbrief 
uit, vergezeld van een acceptgiro. Er wordt vaak 
zeer positief op de donateurs- en nieuwsbrieven 
gereageerd. Na ontvangst van de brieven is er een 
toename van het aantal giften te constateren. Ten 
slotte verzond Stichting El Fuego in december een 
kerstkaart aan alle donateurs.

Het jaarverslag
Het meest gewichtige middel om de buitenwereld 
te laten zien wat de stichting heeft gedaan en wat zij 
beoogt is het jaarverslag. In 2008 schreef Stichting 
El Fuego haar tweede verslag. Dit was completer en 
overzichtelijker dan die van het jaar daarvoor. De lat 
lag dan ook beduidend hoger. Er zijn 150 exem-
plaren gedrukt en verstuurd. Op het jaarverslag zijn 
vele leuke en positieve reacties binnengekomen.
Het jaarverslag staat op de website van de stichting 
en is te downloaden via www.el-fuego.nl.
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Het schrijven, redigeren, ontwerpen en drukken van 
het jaarverslag 2007 was een behoorlijke klus waar-
bij de communicatie soms niet optimaal verliep. Om 
dit probleem te ondervangen heeft voorzitter Geert 
Wiegant in samenwerking met redactielid Milly 
Poort een uitvoerige procesbeschrijving gemaakt, 
waarin de taken en deadlines voor alle betrokke-
nen zijn opgenomen. Begin januari 2009 is deze 
procedure samen met het gehele redactieteam en de 
projectcoördinatoren besproken en geaccordeerd.

Het jaarverslag 2007 is in 2008 ingediend bij 
PricewaterhouseCoopers, die in samenwerking met 
Stichting Civil Society jaarlijks De Transparant Prijs 
uitreikt voor de beste charitatieve verslaglegging. 
Alle deelnemers ontvangen een juryrapport, waarin 
zowel positieve als negatieve punten kenbaar 
gemaakt worden. Stichting El Fuego heeft bij het 
maken van het jaarverslag 2008 met deze aanbeve-
lingen rekening gehouden en zal met dit jaarverslag 
opnieuw meedingen naar De Transparant Prijs 
2009.

Fotoboekjes
Karen Adema maakte 35 fotoboekjes met foto’s die 
de projectcoördinatoren namen tijdens de renovatie 
van de acht kindertehuizen in Arequipa (Project 
Circa 2007). De honderden foto’s zijn voorzien van 
een uitgebreide toelichting, die in samenwerking 
met de redactie tot stand kwam. Het geeft een zeer 
duidelijk beeld van wat er zich tijdens die periode 
allemaal afspeelde en welke geweldige resultaten er 
zijn bereikt. De fotoboekjes zijn gebruikt als promo-
tiemateriaal.

4.3 Externe controlerende en adviserende 
        organisaties.

Het jaarverslag van Stichting El Fuego wordt 
opgestuurd naar de Belastingdienst en de externe 
accountant. In 2008 heeft het accountantskantoor 
Ernst & Young in Maastricht een beoordelingsver-
klaring afgegeven over het boekjaar 2007. Naast 

deze organisaties wordt het jaarverslag ook aange-
boden aan de organisatie van de Transparant Prijs en 
aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
 
4.4. CBF ‘Verklaring van geen bezwaar’ en ANBI

Het bestuur heeft in november 2008 het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) verzocht om een 
zogenaamde Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) 
af te geven. Dit is een licht keurmerk voor kleine 
organisaties zoals Stichting El Fuego. Tijdens de 
toetsing bleek het CBF alleen genoegen te nemen 
met een ‘zware’ accountantsverklaring. De zoge-
noemde accountants-beoordelingsverklaring die 
El Fuego vorig jaar heeft verkregen, is voor het 
CBF niet voldoende. Ten tijde van het opmaken van 
dit verslag was de procedure bij het CBF nog niet 
afgerond. 

Vanaf september 2007 is Stichting El Fuego aange-
wezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel-
ling). Deze aanwijzing biedt voor sponsoren, dona-
teurs en schenkers de volgende fiscale voordelen:

Er hoeft geen successie- of schenkingsrecht betaald 
te worden over erfenissen en schenkingen die de 
stichting ontvangt in het kader van het algemeen 
belang.
Uitkeringen die de stichting doet in het kader van 
het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht 
van schenking.
Een donateur of sponsor kan giften aftrekken bij de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de 
daarvoor geldende regels.

4.5 Specifieke fondsenwervende acties en 
        donaties

Net als in 2007 zijn ook in 2008 ter ondersteuning 
van de activiteiten in Peru een aantal vermeldens-
waardige fondsenwervende acties geweest. De 
meeste daarvan gingen vergezeld van een presen-
tatie van een van de projectcoördinatoren. De wijze 
waarop deze acties tot stand kwamen was te 
typeren als ad hoc, intuïtief en enthousiast. 

Tabel 5. Kengetallen communicatie 2008

Communicatiemiddel Doelgroep Aantal
Nieuwsbrieven belangstellenden, sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers
3 x  629

Donateursbrieven donateurs, vrijwilligers 3 x     70

E-mailcontacten alle doelgroepen 650

Jaarverslag 2007 sponsoren, grote 
donateurs, vrijwilligers 150

Bezoek website alle doelgroepen ±   3000

•

•

•
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Overzicht acties 

Januari
Judith Wiegant gaf in januari 2008 een presentatie 
bij de Rotary Club Amsterdam Westertoren. Op 5 
april organiseerde deze Rotary afdeling een lente-
feest dat in het teken stond van kinderen. Voor 
Stichting El Fuego betekende dat een opbrengst van 
liefst € 4.000,-. 

April 
Het verjaardagsfeestje van Brune Slee uit België 
bracht € 300,- op. 

Mei
De doopplechtigheid van het neefje van project-
coördinator Sabien Scheeren, Julian Bovenlander, 
stond in het teken van Stichting El Fuego. Sabien 
Scheeren gaf in de kerk een presentatie over het 
werk van de stichting. Er werd € 400,- ingezameld.

September 
De voorzitter van Stichting El Fuego mocht in 
Ridderkerk een cheque in ontvangst nemen van 
€ 2.500,-. Het geld werd op een rommelmarkt 
bijeengebracht door de stichting Vrouwen voor 
Vrede. Dit was het derde jaar dat deze stichting aan 
El Fuego doneerde.

Oktober 
De viering van het 110-jarig bestaan van de Agatha 
Snellenschool in Utrecht bracht € 300,- op. Judith 
Wiegant en Sabien Scheeren stonden die dag met 
een stand in de school om uit te leggen welk belang-
rijk werk Stichting El Fuego verricht. 

Ter ere van hun zestigste verjaardag zamelden 
Peter de Graaf en Caroline Sillem geld in voor Stich-
ting El Fuego. De opbrengst was € 1.700,-.

November
In Den Haag organiseerde Service Club Zonta een 
wijnproeverij waarbij ook aandacht was voor de 
activiteiten van El Fuego. Er werd € 2.600,- bijeen-
gebracht. 

Marcel Wetzels droeg zijn afscheid van zijn werkge-
ver op aan het project Comedor in Peru. 
Judith Wiegant verzorgde een fotopresentatie en 
beantwoordde vragen van belangstellenden. De 
opbrengst was € 1.330,-.

Longarts Albert Peters uit Laren stelde bij zijn af-
scheidssymposium Stichting El Fuego in de gelegen-
heid geld in te zamelen voor het project Comedor. 
Judith Wiegant gaf een lezing over de projecten in 
Peru. Kunstenaar Wil Wiegant veilde een prachtig 
schilderij aan de hoogste bieder en de opbrengst van 
de veiling kwam ten goede aan de stichting. De mid-
dag bracht € 1.700,- op. 

December
Op 3 december 2008 werd een fundraisingpresen-
tatie gehouden bij de Lions Club in Bilthoven. Deze 
bracht € 600,- op.

Het afscheidsfeest van oncologisch chirurg Jean 
Klinkenbijl stond ook in het teken van Stichting 
El Fuego. Judith Wiegant heeft een fotopresenta-
tie gegeven en de vele vragen van de aanwezigen 
beantwoord. Er is maar liefst € 3.390,- gedoneerd 
aan de stichting.

“Ik ben erg blij met het werk dat ik nu doe en ik werk met plezier 
om zo de meest arme kinderen hier te helpen.”

“Voor de toekomst van mijn kinderen hoop ik dat het hen beter 
zal gaan dan met mij en dat ze professionals worden. Over vijf 
jaar hoop ik dat mijn zoon op de universiteit zit en zijn opleiding 
afrondt en dat we het huis waar we wonen af hebben. Voor me-
zelf hoop ik dat ik dan een eigen zaak heb en dat het een comedor 
is.”

39 jaar, moeder van José (25), Paulina (22), 
William (18), Mirian (15), Elizabeth (12) en 
Yenifer (4)

Favoriet recept : Escabeche de pollo
Ingrediënten
Kip, gele pepers, ui, wortel, knoflook, komijn, azijn, 
doperwten, olie, olijven, sla, rijst

Bereiding
Maak een marinade met knoflook, gele pepers, ui, olie, ko-
mijn, azijn en wentel de kip daarin. Zet de kip bij voorkeur een 
tijdje apart om te laten marineren. Verwarm dan in een pan wat 
olie en bak daar in op hoog vuur de kip met het mengsel tot de 
kip een goudbruine kleur krijgt. Giet er dan water bij en breng 
dit aan de kook met wat zout. Voeg in plakjes gesneden wortel 
toe, nog wat ui en (later) de doperwten. Laat het geheel koken 
tot de kip en groenten gaar zijn. Serveer de kip op een bord 
met rijst en sla en met als final touch wat olijven. 

          Pelaya                                Kokkin Comedor
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Tabel 6.  Kengetallen fondsenwerving 2008 en 2007

Resultaten fondsenwerving 2008 2007
- waarvan particulieren €  23.500 €  23.500

- waarvan bedrijven €    8.600 €  10.900

- waarvan organisatie en fondsen €  19.100  *)     €  35.500 

Kosten fondsenwerving:
• in bedragen
• in % baten uit eigen fondswerving

€    5.100
      9,5%

€    2.400
       4,4%

Totaal resultaat fondsenwerving €   46.700 €  67.700

Notariële schenkingen (lijfrenteconstructie) 3 2

Kleinste donatie €        10 €       20

Grootste donatie:
• van particulier
• van bedrijf
• van organisatie en fondsen

€   3.400
€   5.000
€   4.700

€   2.400
€   4.500

 **)      €  16.600

Nieuwe donateurs 42

Geoormerkte giften €  43.000 *)     €  58.700  

*)  Incl. sponsorloop Montessorischool met bijdrage van Wilde Ganzen.
**) Betreft sponsorloop Montessorischool Arnhem, verhoogd met bijdrage Wilde Ganzen.

“Er zijn kinderen die beginnen te huilen als het etenstijd is en om 
eten beginnen te vragen.” 

“Tot nu toe heb ik geleerd om goed met de kinderen om te gaan 
en om solidair te zijn met mijn collega’s. Daarnaast heb ik er wat 
nieuwe recepten voor in de keuken bij geleerd.”

35 jaar, moeder van Lizzeth (11) en Anahí 
Cielo (3)

Favoriet recept : Cebiche
Ingrediënten:
Witte vis, limoen, chili pepers, verse koriander, ui, zout, zoete 
aardappel, maïskolven, sla

Bereiding
Maak de vis schoon en voeg gesneden chilipepertjes en zout 
naar smaak toe. Sprenkel daaroverheen zoveel limoensap dat 
de vis van het zuur gaat garen. Roer er een gesnipperde ui en 
fijngesneden koriander doorheen. Laat het mengsel een uur 
marineren. Bereid gedurende de wachttijd de maïs en de zoete 
aardappel. Serveer de vis, maïs en zoete aardappel met wat 
blaadjes sla.

Placida        Kokkin Comedor
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“Ik ben voor El Fuego gaan werken, omdat ik het geld nodig heb 
om mijn familie te onderhouden.”

 “Ik wil alle mensen in Nederland bedanken die ‘hun hand naar 
hun hart brengen’ en die zo mogelijkheden bieden voor kinderen 
met zeer beperkte economische middelen en voor de ONG El 
Fuego.”

40 jaar, moeder van Edita (18), Niurka 
(16), Iris (14), David (12) en Angel (2)

Favoriet recept : Pachamanca a la olla
Ingrediënten:
Kip, rundvlees, varkensvlees, aardappel, zoete aardappel,
tuinbonen, huacatay, gele pepertjes, spinazie, komijn, peper, 
azijn, knoflook, zout, olie

Bereiding
Kook de aardappelen, de zoete aardappelen en de tuinbonen. 
Braad het vlees. Pureer de huacatay, gele peper, spinazie, 
komijn en knoflook tot er een pasta ontstaat. Doe het mengsel 
in een pan met zout, peper, olie en azijn. Roer vervolgens het 
vlees, de twee soorten aardappelen en de tuinbonen er door-
heen, zodat ze goed met de saus mengen. Laat het eten enkele 
minuten staan om de smaak in te laten trekken en zet dan de 
pan op het vuur om het geheel te laten opwarmen. 

4.6 Publicaties

Aangezien Stichting El Fuego veel tijd heeft gesto-
ken in de totstandkoming van de comedor, is er min-
der aandacht geschonken aan eventuele publicaties.
De publicaties die in 2008 zijn verschenen, zijn: 

Schoolkrant Agatha Snellenschool, Utrecht
‘De Combinatie’ (huis aan huiskrant) Ridderkerk 
e.o.

4.7 Lijst sponsoren 

Broekema Nielsen Notarissen, Groningen
Chirurgen Maatschap Tergooiziekenhuizen, 
afdeling Hilversum
Chocolaterie De Truffel, Woerden
Community Service Rotary, Katwijk-Noordwijk
Cordaid, Den Haag
Dispuut Gezelschap SO, Amsterdam
Dolmans Calamiteiten Diensten, IJsselstein
Ernst & Young Accountants, Maastricht
Halma Automatisering, Arnhem

Het Andere Reizen, Winschoten
ID Media, Groningen
Kapel de Bruggen, Nieuwveen 
Leo Groote Instituut
Lions Club, Bilthoven
MerckSerono, Amsterdam
Nycomed BV, Hoofddorp
Rotary Club Amsterdam Westertoren, Amsterdam
Service Club Zonta, Den Haag
SNS Assurantiën BV, Maastricht
Stefan Vogelzang Fotografie, Groningen
Stichting BOS, Malden 
Stichting Gouwe Daad, Reeuwijk
Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk, Ridderkerk
Wiegant Productions, Wil Wiegant, Utrecht

Paulina          Kokkin Comedor
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5.  Blik op de toekomst   

5.1 Toekomstvisie organisatie Stichting 
        El Fuego 

Op korte termijn wil het bestuur van Stichting 
El Fuego aan de slag met het opzetten en uitvoeren 
van een fondsenwervingbeleid. Het werven van 
gelden, donateurs en sponsoren vond tot nu toe 
tamelijk ad hoc plaats. Gezien de verplichtingen die 
El Fuego is aangegaan en de ambities die zij op de 
langere termijn heeft, is het van belang dit beleid 
professioneler neer te zetten. In 2009 zal de nieuwe 
vrijwilliger Ferdinand Foppes zich hiervoor inzetten. 
In 2009 wordt El Fuego lid van het Instituut Spon-
soring & Fondsenwerving. Dit lidmaatschap geeft 
toegang tot bijvoorbeeld trainingen voor vrijwilli-
gers en adviezen voor fondswerving. 

Een tweede nieuw aangetrokken vrijwilliger, 
Monika Kuiper, zal per februari 2009 de functie 
Beheerder Relatiebestand vervullen en zich bezig-
houden met het herinrichten van een geautoma-
tiseerd donateursbestand. Daardoor kan de com-
municatie tussen de stichting en haar sponsors en 
donateurs sterk verbeteren. Ook wordt een duidelij-
ker overzicht verkregen van financiële acquisitie en 
inkomsten.

In juni 2009 komt Thomas Kooistra, als derde nieu-
we vrijwilliger, de gelederen versterken. Hij zal zich 
met name bezig gaan houden met diverse financiële 
aspecten van de Comedor El Fuego (de comedor 
valt onder de nieuw opgerichte ONG). Het is de 
bedoeling dat hierdoor twee belangrijke zaken wor-
den bewerkstelligd: enerzijds de vermindering van 
de werkdruk bij projectcoördinator Judith Wiegant 
en anderzijds de versterking van de functiescheiding 
en controle tussen Stichting El Fuego en de ONG. 

Op de langere termijn wil El Fuego een stichting 
blijven die jaarlijks rond de € 60.000,- aan inkom-
sten werft en deze ontvangen gelden besteedt aan 
projecten in Peru. Voor de komende vier jaar ligt 
er een verplichting richting het project Comedor in 
Ayacucho. Voor 2009 bestaat de ambitie om een 
tweede comedor op te zetten. 

Voor 2010 ligt er al een globaal idee voor een 
nieuw project. Dit is echter nog dermate prema-
tuur, dat daar in dit jaarverslag niet verder op in zal 
worden gegaan.

5.2 Toekomstvisie project Comedor El Fuego

Judith Wiegant zal in maart 2009 een bezoek 
brengen aan de comedor om de stand van zaken 
te onderzoeken. Als de financiën het toelaten gaat 
Karen Adema in september of oktober 2009 ook 
die richting op voor een controlebezoek. 

Stichting El Fuego was voor de comedor aanvan-
kelijk initiatiefnemer en opdrachtgever, maar is 
nu meer en meer een soort sponsor op afstand. 
Gelukkig ervaren ook de medewerkers de comedor 
langzamerhand als hun eigen domein. Dat is goed 
en belangrijk. In de loop van 2009 én in 2010 zal 
El Fuego alleen nog een controlerende en onder-
steunende taak hebben en uiteindelijk zal ook dat 
niet meer nodig zijn. 

Harm Rienks, student bedrijfskunde, schreef op 
eigen initiatief een businessplan voor de comedor. 
Gedurende de laatste maanden van 2008 analy-
seerde hij de financiële positie en de doelstellingen 
van dit project. Hij schreef hierover een rapportage: 
‘Financieel Plan Comedor El Fuego, intern gebruik’. 
Volgens Harm is er alle reden om aan te nemen 
dat de comedor binnen een jaar of drie zelfstandig 
functioneert. 
Dan moeten de comedor en haar medewerkers be-
schikken over voldoende financiële armslag én over 
genoeg durf, inzicht en creativiteit om alle voorko-
mende vraagstukken goed aan te pakken. Het zou 
fantastisch zijn als twee van de medewerkers over 
een paar jaar in staat zijn om zelf een nieuwe come-
dor op te zetten. 
Het bestuur van El Fuego zal de bevindingen van 
Harm - voor zover relevant - meenemen bij het 
verder inrichten van de comedororganisatie.

5.3 Toekomstvisie project Circa 

Stichting El Fuego is niet meer actief betrokken bij 
de tehuizen van Circa. Er zijn inmiddels globale 
plannen gemaakt voor een hernieuwde samenwer-
king. 
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5.4. Toekomstvisie project Cusco

In 2009 continueert El Fuego de voedseldonatie. 
De lerares blijft met hulp van stagiaires bijlessen 
geven aan de kinderen die dat nodig hebben. 
Eind 2009 evalueert het bestuur de gang van zaken 
en neemt zij opnieuw een besluit of de hulp bij dit 
project voortgezet wordt.

5.5 Nieuw project aardbevingsgebied Pisco

In 2009 wil Stichting El Fuego een nieuw project 
aanpakken. Geïnspireerd op het succes van Come-
dor El Fuego in Ayacucho buigt het bestuur over de 
vraag of de stichting een nieuwe comedor kan in-
richten in de regio van Pisco, ongeveer 200 kilome-
ter ten zuiden van Lima. De definitieve beslissing is 
afhankelijk van de beschikbare financiële middelen 
(investering geschat op € 25.000,-). Deze beslis-
sing is ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag 
nog niet genomen. 

Achtergronden project in Pisco
In augustus 2007 vond een zware aardbeving plaats 
in Pisco. De schade was enorm. Niet alleen zijn veel 
mensen overleden of gewond geraakt, maar ook 
zijn veel gebouwen ingestort. Ruim een jaar na dato 
is de situatie nog steeds erbarmelijk. Bij gebrek aan 
stevige, veilige huizen wonen de mensen in hutjes 
gebouwd met rieten matten en plastic tentzeil. Vaak 
is er geen stromend water of sanitair. Er worden 
huizen herbouwd, maar door gebrek aan voldoende 
geld en materiaal gaat dit langzaam. Kansen op 
werk, goede voeding en adequate hygiëne zijn in 
het gebied minimaal.

Projectcoördinator Karen Adema reisde in 2008 
naar de regio toe om de actuele situatie in kaart te 
brengen. Tijdens haar verblijf bracht zij een bezoek 
aan verschillende potentiële projecten. Ze bezocht 
ook de bouwvallige comedor Divino Niño waar 
ongeveer 200 kinderen tussen de nul en acht jaar 
dagelijks te eten krijgen. 

Van de bezochte projecten sluit een renovatie van 
de comedor Centro de Promocion Divino Niño 
het meeste aan bij de doelen en werkwijze van El 
Fuego. Dit project is niet alleen goed af te bakenen 
en sterk gericht op kinderen, maar zou bovendien 
een mooi vervolg kunnen vormen op het project 
Comedor in Ayacucho.

Huidige situatie Comedor Divino Niño 
De comedor Centro de Promocion Divino Niño 
wordt gerund door een Dominicaanse orde in San 
Clemente, een deelgemeente van Pisco. In 
San Clemente is ongeveer 75% van alle gebou-
wen beschadigd of verwoest. De comedor huist op 
dit moment in een ‘gebouw’ van rieten matten en 
plastic tentzeil. Er is geen stromend water of toilet 
aanwezig en de maaltijden worden op een proviso-
rische wijze gekookt in een soort keuken. Bij gebrek 
aan tafels en banken worden de maaltijden door de 
kinderen opgehaald en thuis opgegeten.

Gewenste situatie Comedor Divino Niño
Als het bestuur besluit om dit project aan te pakken, 
is haar eerste doel er voor te zorgen dat Divino Niño 
in een goed uitgerust en stevig gebouw terecht kan. 
Omdat het gebied aardbevingsgevoelig is, moet 
nader worden onderzocht welk type bouwkundige 
voorziening het meest effectief is: steen of bamboe. 
Bovendien staat de comedor op dit moment op een 
privéterrein. 
Dit is uiteraard geen ideale situatie. Vandaar dat het 
belangrijk is om een stuk grond te vinden waar de 
nieuwe comedor gebouwd kan worden. Er moet 
een keuken, sanitair en stromend water komen. Het 
pand moet worden uitgerust met geschikt meubilair, 
zodat de kinderen de maaltijden ter plekke kunnen 
gebruiken. De menu’s die voor de comedor 
El Fuego te Ayacucho zijn samengesteld, kunnen 
ook hier worden benut om voedzame en gezonde 
maaltijden te bereiden. 

5.6 Meerjarenplan

De stichting heeft nog geen uitgebreid meerjaren-
plan vastgesteld. Het bestuur zal dit naar verwach-
ting in de loop van 2009 oppakken.

5.7 Advies en klachten

In 2008 gingen binnen de stichting steeds meer 
stemmen op om te zoeken naar een interactie met 
sponsoren en donateurs. Door hen de gelegenheid 
te bieden om tips, complimenten en klachten ken-
baar te maken, kan de stichting zichzelf verbeteren 
en wellicht nieuwe ideeën opdoen. Het bestuur is 
erg gecharmeerd van deze gedachte. Ten tijde van 
het opstellen van dit jaarverslag was er nog geen 
uitgekristalliseerd format bekend, waarbinnen deze 
interactie vorm kan krijgen. Dit zal in 2009 de no-
dige aandacht krijgen van het bestuur.
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6. Jaarrekening

6.1 Financiële beschouwing

De inrichting van de jaarrekening 2008, alsmede 
de definitie van de getoonde financiële ratio’s, is 
ten opzichte van de voorgaande jaren ingrijpend 
gewijzigd. De jaarrekening over 2008 is conform de 
(herziene) ‘Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende Instellingen’ ingericht. De finan-
ciële ratio’s zijn bepaald aan de hand van die richtlijn 
en de aanwijzingen van de Vereniging Fondsenwer-
vende Instellingen.

Om een goede vergelijking met de voorgaande ja-
ren mogelijk te maken, zijn de cijfers en de financi-
ele ratio’s uit de jaarrekeningen over 2007 en 2006 
dienovereenkomstig aangepast. Deze vergelijkings-
informatie is tevens in dit jaarverslag opgenomen. 
Voor 2008 ontbreekt een begroting van Stichting 
El Fuego. Wel is in augustus de begroting voor het 
project Comedor El Fuego vastgesteld, en in novem-
ber de begroting 2009 voor de stichting. Deze 
begrotingen zijn ook opgenomen in dit verslag.

De beleidslijn van Stichting El Fuego is om donaties 
voor een specifiek project die in enig jaar niet aan 
dat project zijn of kunnen worden besteed, te reser-
veren. Daarvoor wordt dan een specifiek bestem-
mingsfonds gecreëerd. Deze gereserveerde dona-
ties besteedt de stichting dan in een volgend jaar aan 
dat project. Op deze manier wordt recht gedaan aan 
de specifieke wens van de donateur.

Mocht dan later blijken dat de middelen in het 
bestemmingsfonds overbodig zijn, dan zal de stich-
ting het bestemmingsfonds aanwenden voor een 
vergelijkbaar project. Zo is er voor het Straatkin-
derenproject Cusco Onderwijs in het verleden een 
bestemmingsfonds gevormd waaruit ook in 2008 
weer is geput.

De kosten voor het Straatkinderenproject Cusco 
Voeding daarentegen zijn niet uit dat bestemmings-
fonds Onderwijs bestreden, maar uit de continu-
iteitsreserve. Immers, de onderwijsgelden waren 
uitdrukkelijk als zodanig geoormerkt, en er was 
geen bestemmingsfonds voor het project Cusco 
Voeding.

Vanwege het belang van het project Cusco Voeding 
is besloten de betreffende kosten zoals gezegd te 
dekken uit de continuïteitsreserve. 

Hierdoor is de reserve overigens wel onder de 
intern gestelde norm gekomen. Die norm is gesteld 
op 10% van de in enig jaar ontvangen totale baten.     
Het voornemen van de stichting is om de continuï-
teitsreserve in de loop van 2009 weer op de interne 
norm te brengen. 

Bij het opvolgen van de aanwijzingen voor het bere-
kenen van de ratio’s is gebleken dat de ratio ‘Be-
steed aan doelstelling in % van de totale baten’ een 
onvolledig beeld geeft van de bestedingen aan de 
projecten. De reservering voor een specifiek project 
mag niet worden opgenomen in deze ratio. Omdat 
de stichting dit jaar veel meer donaties heeft ont-
vangen dan er is uitgegeven, komt deze ratio voor 
2008 uit op slechts 55%. Voor het project Comedor 
El Fuego geldt bovendien de specifieke situatie dat 
het prudent is om, gezien de langere periode van het 
project, in het eerste stadium te zorgen dat financi-
ele tegenvallers later kunnen worden opgevangen. 
Deze bewuste reservering komt echter niet in de 
ratio terug.

Vandaar dat de stichting nog een eigen ratio heeft 
berekend: óók de voor de projecten gereserveerde 
donaties worden gerelateerd aan de totale baten 
(‘Saldo gereserveerd voor bestemmingsfondsen 
t.b.v. doelstelling in % van de totale baten’). Als 
hiermee rekening wordt gehouden, blijkt dat in 
2008 bijna 81% van de ontvangen donaties is be-
steed (of wordt besteed) aan onze projecten.

Dit totaalpercentage ligt overigens wel lager dan in 
2007. Dit komt omdat Stichting El Fuego het afge-
lopen jaar op velerlei gebied een verdere professio-
naliseringsslag heeft gemaakt. Daardoor moesten er 
in 2008 meer kosten worden gemaakt.
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Zo heeft het bestuur in 2008 hoge certificeringkos-
ten moeten maken. Niet alleen brengt het aanvra-
gen van de ‘Verklaring van geen bezwaar’ van het 
CBF substantiële kosten met zich mee, maar één van 
de vereisten van het CBF is tevens een accountants-
verklaring, waarvoor ook aanzienlijke kosten zullen 
worden gemaakt. Deze geschatte kosten zijn reeds 
in de jaarrekening 2008 opgenomen.

Verder zijn vorig jaar voor promotiedoeleinden 
meer exemplaren van het jaarverslag gedrukt dan 
het voorgaande jaar. Ook het besluit om de uitge-
voerde activiteiten voor het project Circa te presen-
teren in fotoboekjes om op deze wijze de fondsen-
werving te ondersteunen, leidde tot een hogere 
kostenpost in 2008.

Hiertoe in staat gesteld door een doelsubsidie, heeft 
Stichting El Fuego tevens besloten de kosten van 
het Jaarverslag 2008 toe te rekenen aan de jaar-
rekening 2008. Op deze wijze sluit de stichting uit 
dat zij in de toekomst nog voor kosten komt te staan 
voor jaarverslaggeving over het verleden. Omdat de 
kosten voor het jaarverslag 2007 ook al vallen in het 
boekjaar 2008, betekende dit wel een eenmalige 
aanzienlijke extra kostenpost.

Tenslotte is het aantal vrijwilligers van de stichting 
in 2008 verder toegenomen. De vrijwilligers en 
bestuurders ontvangen geen bezoldiging, maar door 
hen gemaakte kosten worden wel naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid vergoed. Hierbij 
wordt aangesloten bij de gangbare fiscale normen.

Het bestuur ziet het als haar zorg en plicht de aan de 
stichting toevertrouwde middelen zo efficiënt en 
effectief mogelijk in te zetten en hiervan zoveel als 
mogelijk te besteden aan de projecten.

Ondanks de hiervoor genoemde kostenstijgingen is 
het de stichting gelukt om met het totaalpercentage 
van bijna 81% ruimschoots te voldoen aan de CBF 
normen. De inspanningen van alle vrijwilligers zijn 
er op gericht om in 2009 het totaalpercentage mini-
maal te evenaren en zo mogelijk te verbeteren.

“Ik wilde voor El Fuego werken om een financiële bijdrage te 
leveren aan mijn gezin en om er voor te zorgen dat mijn familie 
beter te eten krijgt. Net zoals ik dat wil doen voor de kinderen in 
mijn wijk. Het werken voor El Fuego heeft de kwaliteit van mijn 
leven en dat van mijn familie verbeterd.”
  
“De toekomst van mijn gezin zie ik als een stijgende lijn, met 
meer gezondheid en de kinderen aan het studeren.”

36 jaar, moeder van Heydy (15), Jhon (6) 
en Jorsh (5)

Favoriet recept : Papa a la huancaína
Ingrediënten:
Gele pepers, kaas, cracker, melk, zout, aardappelen, eieren, 
olijven, sla

Bereiding
Schil en kook de aardappels. Kook de eieren. Pureer vervolgens 
de gele pepers, de kaas, de cracker en de melk tot er een mooie 
vloeibare massa ontstaat. Verwarm het mengsel en voeg zout 
naar smaak toe. Maak elk bord op met wat bladeren sla, olijven 
en een gekookt ei. Dien daarbij de aardappelen op en giet de 
saus over de aardappelen heen.

TeofliaKokkin     Comedori
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6.2 Balans per 31 december 2008

Activa 31-12-2008 31-12-2007
€ €

Vorderingen 1) 2.014 828

Liquide middelen 2) 42.666 31.567

Totaal activa 44.680 32.395

Passiva 31-12-2008 31-12-2007
€ €

Reserves 3) 4.766 6.143

Bestemmingsfondsen 4) 24.147 10.465

Voorzieningen 5) 5.000 6.500

Kortlopende schulden 6) 10.767 9.287

Totaal Passiva 44.680 32.395

Informe Personales
Dit is een overzicht van de gewerkte uren in de 
maand januari 2009.

Wat zijn Informes?
Dit zijn werkstaten waarin verslag wordt gedaan 
van uiteenlopende activiteiten over een bepaalde 
periode.
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6.3 Staat van baten en lasten over 2008

Baten 2008 2007 2006
€ € €

Uit eigen fondsenwerving 7) 53.427 53.396 34.152

Uit acties van derden 8) 330 16.553 0

Som der baten 53.757 69.949 34.152

Lasten 2008 2007 2006
€ € €

Besteed aan doelstellingen 9) 29.672 59.388 15.533

Kosten werving baten 10) 5.099 2.345 2.457

Kosten beheer en administratie 11) 6.682 2.603 6.335

Som der lasten 41.453 64.336 24.325

Resultaat 12.304 5.613 9.827

6.4 Resultaatbestemming

2008 2007 2006
€ € €

Resultaat 12.304 5.613 9.827

Bij: onttrekking uit
bestemmingsfondsen
continuïteitsreserve t.b.v Straat-
kinderenproject Cusco Voeding

2.480

2.501

980

2.951

0

2.530

Subtotaal 17.285 9.544 12.357

Af: toevoeging aan
bestemmingsfondsen - 16.162 - 6.445 - 8.125

Operationeel resultaat 1.123 3.099 4.232

Af: toevoeging aan 
continuïteitsreserve - 1.123 -3.099 - 4.232

Resteert 0 0 0
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2008 2007 2006
% % %

Besteed in % van de totale baten aan
doelstelling (directe bestedingen)

reservering voor doelstelling 
(na resultaatbestemming)

55,20

25,45

84,90

7,81

45,48

23,79

totaal voor doelstelling 80,65 92,71 69,27

kosten werving  9,49 3,35 7,19

kosten beheer en administratie 12,43 3,72 18,55

continuïteitsreserve 
(na resultaatbestemming) - 2,57 0,22 4,99

Totale baten 100,00 100,00 100,00

Overige verplichte ratio’s
kosten eigen fondswerving in % van 
baten uit eigen fondswerving 9,54 4,39 7,19

kosten beheer en administratie in % 
van de totale lasten 16,12 4,05 26,04

6.5 Financiële kengetallen/ratio’s   
 
In deze paragraaf worden diverse kengetallen of 
ratio’s weergegeven.
    
Naast de vanuit de regelgeving verplichte ratio’s 
heeft Stichting El Fuego eigen ratio’s berekend. 
Daarmee wordt naar haar mening duidelijker hoe 
iedere gedoneerde en ontvangen euro is/wordt 
besteed.

Informe Menus Preparacion
Dit is een overzicht van de menu’s die worden 

bereid in de vier weken van januari 2009. 
Menu’s bestaan o.a. uit kipgerechten, soepen, 

rijstmaaltijden en groentes.
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6.6 Netto effect staat van baten en lasten over 2008

Omschrijving Baten Lasten Resultaat
€ € €

Algemene donaties/giften 8.257 0 8.257

Ontvangst en bestedingen m.b.t. 
doelstellingen: 
Projecten:
Donaties/bestedingen
Kosten uitzending

35.673
4.730

24.942
4.730

Totaal baten/kosten 40.403 29.672 10.731

Kosten werving baten
vrijwilligersbijeenkomst
vrijval voorziening

900
1.500

Totaal baten/kosten 2.400 5.099 - 2.699

Kosten beheer en administratie
sponsorbijdrage
overige baten

1.700
997

Totaal baten/kosten 2.697 6.682 - 3.985

Totaal 53.757 41.453 12.304
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6.7 Toelichting op de balans en de staat van 
         baten en lasten

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming 
van de ‘Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende instellingen’. Daarnaast werd bij 
kostentoerekening de ‘Aanbeveling toepassing van 
Richtlijn 650 voor kosten Beheer en Administratie’ 
gevolgd. Deze aanbeveling is gedaan door de 
Vereniging van Fondsenwervende Instellingen 
(VFI).

De waardering van activa en passiva en de bepaling 
van het resultaat vinden plaats op basis van histo-
rische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-
slag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oor-
sprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij vóór het opma-
ken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Met betrekking tot de gebruikte wisselkoersen zijn 
gemiddelde jaarkoersen gehanteerd. Dit betekent 
voor de US $ een koers van 1,33 en voor de 
Peruaanse soles een koers van 4,19, beide koersen 
per € 1,-.

Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nomina-
le waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. Het 
totaal van de vorderingen en de overlopende activa 
heeft een resterende looptijd korter dan twee jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van 
de stichting.

Continuïteitsreserve
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de 
stichting en dient ter dekking van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in 
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
In het algemeen wordt een reserve ter grootte van 
ten minste 10% van de omzet als aanvaardbaar 
beschouwd.  De toevoegingen aan en de onttrek-
kingen uit de reserve dienen te geschieden vanuit de 
resultaatbestemming. 

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waar-
aan derden een specifieke doel/bestemming heb-
ben gegeven (‘geoormerkte’ of ‘gelabelde’ gelden). 
De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de 
bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit 
de resultaatbestemming.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op individuele basis en (voor 
zover van toepassing) in overeenstemming met de 
statuten van de stichting bepaald.

Kortlopende schulden
Het totaal van de kortlopende schulden heeft een 
resterende looptijd korter dan één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene donaties en giften, alsmede projectge-
relateerde inkomsten, worden verantwoord op het 
moment dat deze ontvangen zijn.
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6.8 Toelichting op de balans per 31 december 2008

Activa

1) Vorderingen € €

Wilde Ganzen inzake project Circa (2007)
Te ontvangen rente ABN AMRO Bank
Te ontvangen rente ASN Bank 
Te ontvangen sponsorbijdrage 

828
326
395
465

Totaal 2.014

2) Liquide middelen
Volgens dagafschrift:  
Saldo rekeningcourant ABN AMRO Bank
Saldo spaarrekening ABN AMRO Bank
Saldo spaarrekening ASN Bank 
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op 
BCP-rekening, Peru (Soles 3.110), saldo 31-12-2008
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op 
BCP-rekening, Peru ($ 89), saldo 31-12-2008 
Gelden onderweg    

6.021
10.000
15.847

742

67
9.989

Totaal 42.666

Passiva

3) Reserves
Continuïteitsreserve:   
Saldo per 1 januari 2008    
Mutaties 2008 vanuit Resultaatbestemming: 
Toevoeging wegens operationeel resultaat 
Onttrekking t.b.v. Straatkinderenproject Cusco Voeding
Per saldo    

1.124
-2.501

6.143

-1.377

Saldo per 31 december 2008 4.766

4) Bestemmingsfondsen
(zie hiervoor ook de specificatie in paragraaf 6.11) 
Saldi per 1 januari 2008     
Mutaties 2008 vanuit Resultaatbestemming:  
Toevoegingen wegens ‘oormerking’   
Onttrekking wegens besteding   
Per saldo    

16.162
-2.480

10.465

13.682

Saldi per 31 december 2008 24.147
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Informe Almacén
Almacén betekent voorraadbeheer. Met deze 

werkstaat wordt bijgehouden wat de 
voorraadkast in en uit gaat.

5) Voorzieningen € €

(zie hiervoor ook de specificatie in paragraaf 6.11) 
Saldi per 1 januari 2008    
Onttrekking 2008   

6.500
-1.500

Saldi per 31 december 2008 5.000

6) Kortlopende schulden
Declaraties uitzending projectcoördinatoren  
Declaratie vrijwilliger    
Financieringsvoorschot particuliere instelling m.b.t. 
project Comedor El Fuego
Raming accountantskosten    
Raming kosten jaarverslag    
Bankkosten

2.873
362

3.800
1.000
2.700

32

Totaal 10.767
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6.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008

2008 2007
7) Baten uit eigen fondswerving   € €

Aan de baten uit eigen fondswerving zijn de volgende, al 
dan niet gelabelde, inkomsten toegerekend:   
 
.Giften, donaties, eenmalige en periodieke schenkingen 
van particulieren, disputen, serviceclubs, verenigingen, 
maatschappen en bedrijven (*)   
.Fondsen: bijdragen van particuliere instelling(en) (*) 
.Sponsor: bijdrage t.b.v. drukwerk (2008)  
.Overige baten: rentebaten en koersverschillen (*) 
.Bijzondere baten: vrijval voorziening drukwerk/PR

43.600
5.630
1.700

997
1.500

44.624
3.500
4.512

554
206

Totaal baten eigen fondswerving 53.427 53.396

(*) Toelichting per post (*)   
Giften, donaties, schenkingen etc.    
. Aan doelstelling gelabelde giften en donaties:  
..Project Comedor El Fuego (zie ook paragraaf 6.11) 
..Project Comedor Pisco (2009)   
..Project Circa    
..Straatkinderenproject Cusco Voeding  
..Straatkinderenproject Cusco Onderwijs   

34.995
100
123
125

0

4.445
0

32.609
0

600

subtotaal 35.343 37.654

.Algemene giften, donaties, e.d.
De algemene giften zijn ter algemene besteding voor 
projecten en/of de organisatie van de stichting. 

8.257 6.970

Totaal giften, donaties e.d. 43.600 44.624
Fondsen: bijdragen van particuliere instelling(en) 
Gelabelde bijdragen t.b.v.:    
.Kosten uitzending    
.Kosten vrijwilligersbijeenkomsten 

4.730
900

3.500
0

Totaal 5.630 3.500
Overige baten: rentebaten en koersverschillen  
Saldo ontvangen en betaalde rente op 
Nederlandse bankrekeningen   
Saldo ontvangen en betaalde rente op 
Peruaanse bankrekeningen    
Saldo koersverschillen    

715

36
246

96

0
458

Totaal 997 554

8) Baten uit acties van derden   
Hieronder vallen geoormerkte inkomsten van door der-
den georganiseerde acties en de zogenaamde vermeer-
deringsacties, zoals Wilde Ganzen.   
.Project Circa (Montessorischool Arnhem)  
.Project Circa (Wilde Ganzen)   
.Project Comedor El Fuego (A. Snellenschool, Utrecht) 

0
0

330

10.695
5.858

0

Totaal 330 16.553
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2008 2007
9) Besteed aan doelstellingen   € €

De kosten bestaan uit de directe kosten van het betref-
fende project, inclusief de door de projectcoördinator ter 
zake gemaakte direct toerekenbare kosten. De directe 
kosten worden gedekt uit de door geldgevers geoor-
merkte giften ten bate van het betreffende project. Een 
eventueel financieel tekort wordt in eerste instantie (via 
‘resultaat-bestemming’) afgedekt uit het bestemmings-
fonds en in tweede instantie uit de algemene donaties.  
  
Besteed aan projecten:    
.Project Comedor El Fuego:    
..Initiële investering en aanloopkosten 
   (zie paragraaf 6.11)    
..Exploitatiekosten (vanaf 1-10-2008) (*)  
.Project Comedor Pisco (2009)   
.Project Circa    
.Straatkinderenproject Cusco Voeding (*)  
.Straatkinderenproject Cusco Onderwijs (*)  

14.532
5.181

0
244

2.626
2.359

0
0
0

47.115
2.951
1.580

Totaal projectbestedingen 24.942 51.646

Kosten uitzending: (*)    4.730 7.742

Totaal besteed aan doelstellingen 29.672 59.388

(*) Toelichting per post (*) 

Project Comedor El Fuego (exploitatiekosten):  
Periodieke bijdrage aan de ONG voor voeding, energie, 
water, vervoer e.d.  
   
Directe betaling vanuit Nederland vanwege zekerheids-
stelling resp. tijdige betaling van hoge vaste doorlopende 
kosten:      
Kipleverancier    
Huisvesting    
Lonen kokkinnen, chauffeur, opleiders, maatschappelijk 
werk, administratieve toezichthouders.  
Reis-, verblijf- en communicatiekosten Peruaans be-
stuurslid ONG

2.267

465
36

1.849
 

564

Totaal 5.181
Als exploitatiebijdrage was geraamd € 4.500; de over-
schrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het 
aantal verkochte menu’s aan volwassenen (hoger tarief) 
achter bleef bij de doelstelling.   
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2008 2007
  € €

Straatkinderenproject Cusco Voeding   
Voeding (+ hulp kookmoeders)   
Geneeskundige zorg    
Kosten projectcoördinator    

2.310
0

316

2.853
98

0

Totaal 2.626 2.951
Straatkinderenproject Cusco Onderwijs   
Docentkosten huiswerkbegeleiding, onderwijs  
Lesmateriaal    

1.901
458

1.427
153

Totaal 2.359 1.580
Kosten uitzending:    
Betreft de voor/door projectcoördinatoren gemaakte 
kosten, waarvoor doelsubsidies werden toegezegd. 
Bijdragen huisvesting- en verblijfkosten  
Bijdragen reiskosten Europa/Peru v.v.  
Dotatie evacuatievoorziening   

1.500
3.230

0

2.298
3.444
2.000

Totaal 4.730 7.742

10) Kosten werving baten    

Diverse drukwerken t.b.v. presentaties  
Fotoboeken t.b.v. presentaties   
Kerstmailing    
Aandeel kosten jaarverslag    
Kosten akten lijfrenteschenkingen   
Vrijwilligersbijeenkomst    
Doorberekende kosten webhosting    
Mailings    

193
946
518

2.471
89

457
165
260

0
127
635
850
178

0
122
433

Totaal 5.099 2.345

11) Kosten beheer en administratie  
De kosten bestaan uit:    
Personeelskosten    
Kantoor- en algemene kosten   
Bijzondere lasten    

1.442
5.240

0

834
1.610

159

Totaal 6.682 2.603

Toelichting per post:    

Personeelskosten
Vergoedingen voor door vrijwilligers reëel 
gemaakte kosten
Reiskosten bestuur en vrijwilligers

735
707

802
32

Totaal 1.442 834
Kantoor- en algemene kosten   
Kantoorbehoeften, porti, drukwerk, verslaggeving 
Telefoon, webhosting, domeinregistratie  
Representatie    
Bankkosten Nederland/Peru   
Accountant    
CBF    
Kamer van Koophandel    

2.471
171
431
307

1.000
800

60

664
183
186
555

0
0

22

Totaal 5.240 1.610

43



6.10 Begrotingen voor 2009   

Begroting van Stichting El Fuego

De begroting 2009 is in de herfst van 2008 opge-
steld en door het bestuur vastgesteld. De stand van 
het boekjaar per ultimo september 2008 vormde 
de basis voor deze begroting. Hieronder wordt de 
begroting verder toegelicht.    

Baten uit eigen fondswerving   
Dankzij een toegezegde doelsubsidie heeft de stich-
ting de verwachte donaties voor de uitzendkosten 
van de projectcoördinatoren gelijk aan de verwachte 
kosten uitzending kunnen begroten. Voor het 
nieuwe project verwachten wij specifieke donaties; 
deze zijn begroot op het niveau van de te verwach-
ten bestedingen. De overige verwachte donaties zijn 
opgeschaald naar 12 maanden en daarna met 15% 
opgehoogd vanwege de versterking van het vrijwil-
ligersteam van Stichting El Fuego met een fondsen-
werver in 2009.      
  
Bestedingen aan doelstellingen   
De ophoging in de kosten uitzending projectcoördi-
natoren is geraamd vanwege de verwachte toege-
nomen inzetbaarheid van een projectcoördinator in 
2009. Voor het nieuwe project is € 2.500,- aan on-
derzoekskosten geraamd. De investering is op PM 
begroot, omdat er nog veel onduidelijkheden waren 
over invulling en opzet van het nieuwe project, toen 
de begroting werd opgemaakt c.q. vastgesteld. 

De geraamde directe projectkosten Comedor 
El Fuego zijn conform het projectplan (zie volgende 
paragraaf). De stichting heeft overigens wel een 
foutenmarge van 15% opgenomen ter dekking 
van mogelijke overschrijdingen voor de projecten 
Comedor El Fuego en Cusco.    
     
Overige kosten
De overige kosten zijn, indien van toepassing, 
opgeschaald naar 12 maanden en daarna met 5% 
verhoogd. De hier begrote kosten zijn overigens 
lager dan volgens de rekening van 2008, omdat in 
2008 sprake is geweest van een aantal eenmalige 
kosten.       
  
       
 

       
 

(Exploitatie)begroting project Comedor 
El Fuego     

In augustus 2008 is het projectplan Comedor 
El Fuego door het bestuur vastgesteld. Het project-
plan omvatte een begroting van de te plegen inves-
tering ad € 17.350,- en een exploitatieraming voor 
de komende 4 jaar. De investering is in september 
2008 gerealiseerd. Voor de financiele verantwoor-
ding hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 6.11 
‘Overige gegevens’.     
    
De vastgestelde exploitatieraming is hierbij ge-
voegd. Omdat de exploitatieperiode van de 
Comedor El Fuego is ingegaan op 1 oktober 2008, 
is de bijdrage voor 2009 berekend op:
 

9/12 x 18.000 (bijdrage 1e jaar) 
3/12 x 15.600 (bijdrage 2e jaar) 
Marge 15% over beide

€  13.500
€  3.900
€  2.610

Totaal €  20.010
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Begroting 2009 Stichting El Fuego

Baten   
Uit eigen fondswerving € €

Donaties voor Algemeen    
Donaties voor Straatkinderenproject Cusco  
Donaties voor Project Comedor El Fuego  
Donaties voor nieuw project   
Donaties voor investering nieuw project  
Donaties voor Kosten Uitzending   

8.300
4.500

18.415
2.500

pm
6.700

Totaal uit eigen fondswerving 40.415

Uit acties van derden pm

Som der baten 40.415

Lasten
Besteed aan doelstellingen  
Straatkinderenproject Cusco   
Project Comedor El Fuego    
Nieuw project (onderzoekskosten)   
Nieuw project (investering)   
Kosten uitzending    

3.105
20.010

2.500
pm

6.700

Totaal aan doelstellingen 32.315

Kosten werving baten  
Eigen fondsenwerving 3.782

Kosten beheer en administratie   
Kosten vrijwilligers  
Kantoor- en algemene kosten  

1.742
2.850

Totaal beheer en administratie 4.592

Som der lasten 40.689

Resultaat -274
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Exploitatieraming project Comedor El Fuego      

Uitgaven Mnd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Opmerkingen
Vaste lasten
Gas
Water
Elektra
Huur locatie
Schoonmaak
Loon/verzek. personeel
Communicatie/admin.
Vervoer

100
40
70
40
50

500
25

100

Algemeen:
Geen rekening gehouden 
met prijs- en/of inflatoire 
ontwikkelingen.

Bedragen in Euro’s

Totaal vaste lasten 925 11.100 11.100 11.100 11.100

Inslag voeding 1.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Reserveringen
Vervanging inventaris
Onderhoud locatie
Bonus

50
50
75

Totaal reserveringen 175 2.100 2.100 2.100 2.100

Belastingen PM PM PM PM PM

Totaal lasten 2.100 25.200 25.200 25.200 25.200

Inkomsten
Kindermenu´s

Volwassenen menu´s 

Overig
Terugverdienen voeding

Terugverd.vaste lasten
Bijdragen overheid

200

400

0

2.400

4.800

0
0

0
PM

2.400

4.800

0
2.400

0
PM

2.400

4.800

0
4.800

5.500
PM

2.400

4.800

0
4.800

11.100
PM

80 x Soles 0,50/dag = 800 
Soles/maand.
40 x Soles 2,00/dag = 
1600 Soles/maand.
Vlg. commercieel plan.
12.000./.7.200; Jaar 2: x 
50%.
Jaar 3: x 50%.

Totaal inkomsten 600 7.200 9.600 17.500 23.100

Per saldo/EF 1.500 18.000 15.600 7.700 2.100
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6.11 Overige gegevens
   
In deze paragraaf zijn opgenomen: 
  
.Verloop over het boekjaar 2008 van de bestemmingsfondsen en voorzieningen  
.Specificatie: Investeringen 2008 project Comedor El Fuego   
.Specificatie: In 2007/2008 ontvangen bijdragen project Comedor El Fuego 

Verloop over het boekjaar 2008 van de bestemmingsfondsen en voorzieningen  

Projecten Vrijw.bij-
eenkomst

Totaal

Specificatie 
bestemmingsfondsen

Cusco 
Onderw.

Circa Comedor

El Fuego Pisco

Saldo per 1 januari 2008 4.020 2.000 4.445 0 0 10.465

Vanuit resultaatbestemming
Toevoegingen
Onttrekkingen

0
-2.359

0
-121

15.612
0

100
0

450
0

16.162
-2.480

Saldo per 31 december 2008 1.661 1.879 20.057 100 450 24.147

Specificatie voorzieningen Evacuatie-
risico

Promotie en 
PR

Saldo per 1 januari 2008
Onttrekkingen

5.000
0

1.500
-1500

6.500
-1.500

Saldo per 31 december 2008 5.000 0 5.000

Evacuatievoorziening
In artikel 5 van de statuten is geregeld dat het bestuur maat-
regelen moet treffen dat projectcoördinatoren, uitgezonden 
door de stichting, onverwijld geëvacueerd moeten kunnen 
worden als de veiligheidssituatie in het geding is.  
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Specificatie: Investeringen 2008 project Comedor El Fuego     

Onderdeel Inhoud Begroot Werkelijk

Verbouwing
Aanleg van keuken, magazijn, 
sanitair.   Aanpassing ruimten, 
elektra, restaurant. Maken aan-
recht, meubilair, kasten.

Materialen: cement, metsel-/stucwerk, 
tegels, hout, verf, kranen, aanrecht, in-
braak-, sanitaire en elektra-voorzieningen, 
kleine gereedschappen, beslag, spijkers, 
etc.
Cement, stucmateriaal
Hout
Tegels
Elektra
Sanitair, kranen e.d.
Verf, kitten
Beslag, sloten, klein hulpmateriaal e.d.

6.850
357
703
677
503
192
258
136

Totaal materialen 6.850 2.826

Transport materialen, gereedschappen 0 196

Lonen Zie personeelskosten

Totaal verbouwing 6.850 3.022
Inrichting/inventaris
Keuken Industrieel gasfornuis, kooktoestellen, 

oven
Koelkasten en vriezer
Pannensets
Blenders, mixers, keukengarnituur, bestek
Eigendomsrecht gasbalonnen

600
1.000
1.000

900
0 3.500

628
771
553
777

86 2.815

Voorraadkamer Inrichting 0 261

Restaurant Serviezen, bestek, tafellinnen 2.000 1.115

Reis-/verblijfkosten tbv inkoop inventaris 0 122

Transportkosten inrichting/inventaris 0 367

Totaal inrichting/inventaris 5.500 4.680
Personeelskosten

Opleidingen medewerkers (cursussen, 
stageplaatsen), loon werklieden (timmer-
man, schilder, loodgieter) 3.000

Vaklieden, Chauffeur Lonen
Reiskosten woon-/werkverkeer 
Verblijfkosten
Communicatie

1.608
218
327

93 2.246

Vorming, opleiding Stagevergoeding 6 kokkinnen  
Training persoonlijke hygiëne, voorraad-
beheer, logistiek, administratie
Lerares koken, training kip slachten
Lerares computer
Lesmateriaal (voedingsmiddelen, boeken)
Huur computerruimten

394

133
102

45
331

17 1.022
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Specificatie: Investeringen 2008 project Comedor El Fuego     

Onderdeel Inhoud Begroot Werkelijk

Overige personeelskosten Sollicitatiegesprekken, werkoverleggen
Kantinekosten tijdens verbouwing
Bedrijfskleding
Individuele hulp
EHBO-kisten, hygiëne, gezondheids-
certificaten

113
39

269
119

91 631

Totaal personeelskosten 3.000 3.899
Huisvesting Huur ruimten

Energie, water
Schoonmaakartikelen

24
83

160

Totaal huisvestingskosten 0 267
Algemene kosten Administratie-/kantoorbeh., diversen

Reis-, verblijf-, communicatiekosten Pro-
jectcoördinatoren
Representatie

230

476
33

Totaal algemene kosten 0 739
Diversen Bijdrage aan Mama Alice in kosten 

aanschaf auto met oplader t.b.v. transport 
(2/7 deel) 
Juridische adviezen i.v.m. contracten
Openingsfeest

2.000 0
477
192

Totaal diversen 2.000 669
Aanloopkosten Voedingsmiddelen

Lonen kokkinnen
Transportkosten

798
404

54

Totaal aanloopkosten 0 1.256

Totaal Begroot, Werkelijk besteed 17.350 14.532

N.B. In het jaar 2007 zijn voor de Comedor geen uitgaven gedaan. 
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Ondertekening van de jaarrekening 
   
Groningen, 4 juni 2009
 

G.J.A. Wiegant  |  Voorzitter         mr. A.H. Schram  |  Secretaris               drs. J. Matthijssen, RBA  |  Penningmeester

Specificatie: In 2007/2008 ontvangen bijdragen project Comedor El Fuego 

2007 2008 Totaal
Ontvangsten
Particulieren
Giften en donaties uit vrijgevigheid, of n.a.v. afscheids-, 
verjaardags-, doop- en huwelijksfeesten 2.830 14.871 17.701
Fondsen, serviceclubs, c.a.
Rotary Club Capelle a/d IJssel (ontv. in 2007)
Vogeltjesactie, Kerstmarkt Lochem (incl. ontv. in 2007)
Kapel de Bruggen
Rotary Club Amsterdam Westertoren
Community Service Rotary, Katwijk-Noordwijk
Stichting BOS
Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk
Leo Groote Instituut
Agatha Snellenschool Utrecht
Service Club Zonta
Lions Club Bilthoven

1.000
365 410

1.470
4.000

500
600

2.500
610
330

2.600
500

Totaal 1.365 13.520 14.885
Bedrijven, maatschappen, c.a.
Maatschap Chirurgen Rijnland (ontv.in 2007)
Studiegroep Mammacarcinoom
Nycomed BV
MerckSerono BV
Sponsorveiling schilderij (Wiegant Productions)
SNS Assurantiën BV
Dolmans Calamiteiten Diensten

250
400
540

3.300
1.390

300
1.000

Totaal 250 6.930 7.180
Totaal ontvangen 4.445 35.321 39.766

Besteding
Investering- en aanloopkosten (tot 1-10-2008)
Exploitatie periode 1-10-2008/31-12-2008
Saldo bestemmingsfonds 31-12-2008

14.532
5.181

20.057

Totaal besteding 39.770
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Accountantsverklaring PricewaterhouseCoopers 
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Bijlage 1

Zakelijke gegevens Stichting El Fuego en overzicht vrijwilligers in Nederland

Oprichtingsdatum: 26 september 2005, te Groningen
Dossiernummer handelsregister Kamer van Koophandel te Groningen: 02090245
Adres: Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen
E-mail: info@el-fuego.nl
Internet: www.el-fuego.nl
Bankrelatie: ABN AMRO 49.75.98.043

Per 1 januari 2008 is Stichting El Fuego voor onbepaalde tijd aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8149.76.542

Situatie per 31 december 2008

Bestuur
G.J.A. Wiegant (Geert), voorzitter, voorzitter@el-fuego.nl
drs. J. Matthijssen RBA (Jan), penningmeester, penningmeester@el-fuego.nl
mr. A.H. Schram (Heleen), secretaris
drs. M. Vogelzang (Mirjam), algemeen bestuurslid
A.P. Plass (Ton), algemeen bestuurslid

Projectcoördinatoren
J.E. Wiegant, (Judith) 
S.M. Scheeren (Sabien) 
K.W. Adema PhD (Karen) 

Redactie
M.A.M. Poort (Milly)
drs. S. Plass (Saskia)
mr. F. Geelhoed (Fiore)

Website en Vormgeving 
drs. J.A. de Jong (Jan Alwin)
drs. J.I. Wiegant (Job)
S. Vogelzang (Stefan)
E.A. Post (Eckhart)

Overige vrijwilligers
H.C. Silvius (Eva)
C. Dijkgraaf (Lotte)
L. Schuur (Louise)
M.H. Gerards (Jet) 
F. Foppes (Ferdinand) 
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Bijlage 2

Zakelijke gegevens ONG El Fuego en overzicht 
medewerkers in Peru

ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego 
is op 5 september 2008 opgericht in Ayacucho. 
ONG El Fuego staat officieel geregistreerd als 
zelfstandige niet winstgevende ONG onder num-
mer 5123-2008. Bij de Belastingen (SUNAT) is 
ONG El Fuego geregistreerd onder RUC nummer 
20494581699.

Situatie per 31 december 2008

Bestuur ONG El Fuego 
Pedro Panuera Valdivia – voorzitter
Hugo Javier Zamora Gutierrez – algemeen lid
Judith Wiegant – algemeen lid

Medewerkers comedor
Pelaya Yanasupo Atao
Paulina Llactahuaman Quispe
Teofila Carrera Miguel
Sabina Noa Baldeon
Magali Rojas Palomino
Placida Candia Tello

Maatschappelijk werk
Pilar Posacclla Palomino
Tania Gomez Mendoza
 
Boekhouder
Joni Margot Cisneros Quispe

Aanspreekpunt en Chauffeur  
Hugo Javier Zamora Gutierrez   
 

Straatkinderenproject Cusco

Lerares 
Ayde Agripina Quispemaylla Caviedes 

Wiskundeleraar 
Esteban Sutta Muniz

Stagiaires
Katia Quispemaylla Caviedes 
Eleny Anaya Ortega
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Bijlage 3

Informe ANEC
Dit overzicht brengt de dagelijkse inkomsten in 
kaart van niet-vaste klanten.

adultos = volwassene
ninos = kinderen 
estiduante = studenten 
cubiertoa = bestek
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Bijlage 4

Hoe wordt u donateur en hoe kunt u doneren?

Stichting El Fuego heeft de steun van haar donateurs 
hard nodig om haar doelstellingen te realiseren. 
Donaties aan El Fuego zijn fiscaal aftrekbaar. De 
Belastingdienst heeft Stichting El Fuego namelijk 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI, fiscaal nummer 8149.76.542).

U kunt Stichting El Fuego op de volgende manieren 
financieel ondersteunen:

Eenmalige gift
U stort uw bijdrage op ABN AMRO 49 75 98 043 
ten name van Stichting El Fuego te Groningen, on-
der vermelding van uw adres en postcode. 
 
Aanmelding als donateur
U meldt zich als donateur aan door een e-mail te 
sturen naar info@el-fuego.nl, of een brief of kaartje 
te zenden aan: Stichting El Fuego, Antwoordnum-
mer 2922, 9700 WR Groningen. Als donateur ont-
vangt u drie tot vier keer per jaar een donateursbrief, 
met actuele informatie over de projecten. 

Betaling per acceptgiro
Bij de donateursbrief wordt een blanco acceptgiro 
gevoegd, waarmee u op eenvoudige wijze geld kunt 
doneren. Daarbij kunt u rekening houden met de 
actuele situatie van bepaalde projecten, zoals deze 
in de donateursbrief beschreven staat.

Periodieke gift
Het is uiteraard mogelijk om uw bank opdracht 
geven voor een periodieke overboeking ten gunste 
van Stichting El Fuego. U stort uw bijdrage op 
ABN AMRO 49 75 98 043 ten name van 
Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding 
van uw adres, postcode en woonplaats. U ontvangt 
automatisch de donateursbrief.

Notariële schenkingsakte met volledig fiscale 
aftrek
U kunt ons ook steunen door een lijfrenteschenking, 
waarmee u ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast 
bedrag doneert. 

Deze donatie wordt in een notarieel contract vastge-
legd. Een donatie in deze vorm is zelfs 100% aftrek-
baar! Bij tussentijds overlijden vervalt het contract. 
Bij een schenking vanaf € 100,- per jaar verzorgen 
wij voor u de afwikkeling bij onze notaris en betaalt 
Stichting El Fuego de notariskosten. Het afsluiten 
van een lijfrenteschenking brengt voor u op deze 
manier geen extra kosten met zich mee. Indien u 
een dergelijk contract wilt afsluiten, kunt u contact 
opnemen met de heer G.J.A. Wiegant 
(voorzitter@el-fuego.nl) of met onze notaris: 
mr. H. Broekema, 
(broekema@broekemanielsen.nl) onder vermel-
ding van ‘Notariële schenkingsakte t.b.v. 
Stichting El Fuego’.

Doneren vanuit het buitenland
Indien u wilt doneren vanuit het buitenland heeft u 
een IBAN (International Bank Account Number) en 
een BIC (Bank Identification Code) nodig.
Stichting El Fuego heeft de volgende codes:

IBAN: NL11ABNA0497598043
BIC: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO Groningen

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze 
penningmeester: drs. Jan Matthijssen RBA 
(penningmeester@el-fuego.nl).

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!
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Sponsoren

F OTO G R A F I E
STEFAN VOGELZANG

www.cordaid.nl          www.deloitte.com       www.stefanvogelzang.nl                        www.chrisrussell.nl

www.dolmansfacilitair.com                 www.halma.nl     www.id-media.nl

www.snsbank.nl     www.merckserono.net              www.wildeganzen.nl       www.hetanderereizen.nl

www.broekemanielsen.nl    www.detruffel.nl                          www.peks.nl          www.wereldwinkelridderkerk.nl

www.trixmarinusse.nl
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Milly Poort

Met bijdragen van
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Karen Adema
Sabien Scheeren
Heleen Schram
Jan Matthijssen
Geert Wiegant 

Coördinatie en eindredactie
Milly Poort

Fotografie
Judith Wiegant
Stefan Vogelzang
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