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Algemeen
De Stichting Helping Hands Nederland (Stg. HHN) is een vrijwilligersorganisatie die op
25 februari 2009 officieel statutair is opgericht en onder nummer 27338290 bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven. De stichting werkt samen met de non profit Civil
Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna - Helping Hands” gevestigd in de stad Cusco,
district San Sebastiaan, in Peru. In het Quechua, de originele Inca taal, wordt Helping
Hands- Yanapaq Maki Kuna- genoemd.
De Stg. HHN brengt gelden bijeen ter ondersteuning, opstart en ontwikkeling van
kleinschalige goede doel projecten gericht op kinderen en alleenstaande moeders in Peru
en is gebaseerd op het principe dat kleinschaligheid mensen verbindt.
Het gaat hierbij om ondersteuning van het project School Kindergarten ”San Gabriel” in
Cusco voor kleuteropvang, basisschool, naschoolse opvang- en huiswerkbegeleiding. De
school is privaat en de kinderen kunnen in hun eigen woonomgeving hier naar toe gaan.
Aan de (vaak alleenstaande) moeders en kinderen wordt educatie gegeven op het gebied
van hygiëne, voeding en is er aandacht voor gezondheidszorg.
Er worden door de moeders sierraden gemaakt en gedacht wordt aan het opzetten van
een brei/ handwerk atelier om met de verkoop van gemaakte producten inkomsten te
verkrijgen.
Daarnaast is er een idee voor het opzetten van een Hostel Helping Hands, een ecologisch
project Greenhous en een project voor het scheiden en recycling van afval om hiermee
inkomsten te genereren voor dekking van de lopende exploitatie kosten van de school.
De vrijwilligersorganisatie Stichting Helping Hands Nederland is op 28 juli 2010 door de
Belastingdienst onder fiscaalnummer 8205.07.775 aangemerkt en geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI erkende instelling is vrijgesteld van
het betalen van successie- of schenkingsrecht. Particulieren en bedrijven kunnen giften
en donaties aan een ANBI erkende instelling aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting. Zie verder www.belastingdienst.nl/giften
Doel
De Stichting Helping Hands Nederland heeft als doel:
a) het leggen van contacten, het werven van fondsen en donaties in Nederland, in Europa
en daarbuiten ten behoeve van het ontwikkelingswerk voor kinderen en alleenstaande
moeders in Peru.
b) het ondersteunen van projecten in Peru die tot doel hebben alleenstaande moeders en
kinderen te helpen op het gebied van:
- verbetering leefomstandigheden van kinderen die leven onder de armoedegrens,
verlaten en ondervoed zijn, fysiek en emotioneel mishandeld zijn en of
gediscrimineerd worden dan wel op enige andere wijze hulpbehoevend zijn;
- onderwijs, opleiding en medische zorg;
- duurzame energie opwekking, wateropvang en recycling afval.
c) de stichting beoogt niet het maken van winst.
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Aanleiding; Waar is het mee begonnen?
Met Mario Diaz Uguarte die in de stad Cusco in Peru woont. Hij heeft als lid van de
community Los Nogales, de School Jardin San Gabriel opgezet en de non profit Civil
Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna - Helping Hands” opgericht. Deze organisatie is
officieel in het publieke register van Cusco ingeschreven.
Mario komt uit een rijk milieu, maar heeft bewust een keuze gemaakt om in armoede te
leven. In Cusco is hij opgestaan om anderen te gaan helpen, te beginnen met alleenstaande
moeders. Hij geeft weg wat hij bijna niet zelf heeft. Iedereen die op een of andere
manier met Mario in contact komt, draagt het vuur uit.
Cusco ligt op 3300 meter hoogte, midden in het Andesgebergte. De stad heeft ruim
350.000 inwoners, waarvan de helft in de loop van de afgelopen 25 jaar in de stad is gaan
wonen. Rond de stad is een grote gordel sloppenwijken ontstaan van mensen die afkomstig
zijn van het omliggende platteland en veelal in armoede leven.
In Cusco heeft Mario Diaz Uguarte een project opgezet om alleenstaande moeders
onderling te laten samenwerken en zorgde ervoor dat zij kleren konden gaan maken.
Op enig moment toen de verkoop van kleren wat te wensen overliet en het initiatief
dreigde te stranden, is de familie Stroet uit Nederland tijdens hun reis om de cultuur in
Zuid– Amerika te leren ontdekken, door omstandigheden bij dit kledingproject betrokken
geraakt. Zij hebben dit project omarmd, ondersteund en zijn getroffen door de mens
Mario en de waarde van eenieder als onderdeel van een gemeenschap. Mario heeft een
vonk doorgegeven en er is een vruchtbare bodem, een verbinding, ontstaan tussen twee
heel verschillende culturen; de Westerse en de Maya .
Vanuit naastenliefde en de wetenschap dat een hand net het verschil kan maken tussen
arm en rijk is Helping Hands ontstaan.
De kans om de vicieuze cirkel, van geen opleiding, analfabetisme, weinig inkomsten en
kinderen die moeten werken en niet naar school kunnen, te doorbreken, is al sinds
generaties een overlevingsprobleem voor die ouders en kinderen.
Non profit Civil Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna - Helping Hands” in Cusco
Samen met twee alleenstaande moeders, Vicky Calcin Pully en Tarcila Herrera Herencia
heeft Mario Diaz Ugarte in 2005 de non profit Civil Organisation “Grupo Yanapaq Maki
Kuna - Helping Hands” in Cusco opgericht om alleenstaande moeders werk te bieden, door
zelfgemaakte kleren en kleden te gaan verkopen.
Mario wilde, naast het creëren van werkgelegenheid, diverse projecten opzetten om de
situatie in zijn omgeving te verbeteren en vooral kinderen een toekomst te bieden.
Onderwijs moest de eerste stap zijn. In de loop van de jaren is dit initiatief met hulp van
Jeroen Stroet, bestuurslid van Stg. HHN, uitgegroeid en heeft Mario grond kunnen kopen
en de school Kindergarten “San Gabriel” laten bouwen. John van den Enden en Dirk van der
Linde , ook betrokken bij Stg. HHN, hebben van dichtbij enkele maanden met Mario in
Cusco samengewerkt en daar enkele kleinschalige projecten opgezet.
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Visie en Missie
De mensen van Helping Hands werken vanuit drie pré-Inca-principes:
 El Ayni; Het principe van wederkerigheid.
 La Mita; Dit principe heeft het over het benutten van de groep.
We zijn een grote familie en horen bij elkaar.
 El Ayllu; Dit principe heeft het over de kwaliteiten van een ieder.
De waarde van eenieder als onderdeel van de gemeenschap.
Deze drie principes geven weer wat het is, wat ons beweegt en waaruit de visie en missie
van Helping Hands is ontstaan.
De Visie van Helping Hands Cusco;
Is, om de vicieuze cirkel van armoede, waar veel kinderen en hun families in vast
zitten, te doorbreken, de helpende hand uit te steken en hen laten ervaren dat er
mensen zijn die om ze geven en daardoor een waardig leven kunnen leiden.
De missie van Helping Hands Cusco;
Is, het overal waar mogelijk daadwerkelijk ondersteunen van kinderen en
alleenstaande moeders om hun levensomstandigheden te verbeteren, te beginnen in
de armste wijken van Cusco.
De visie van Helping Hands Nederland;
Is, om vanuit de principes van el Ayni (wederkerigheid), la Mita (de familie) en El
Aylu (de kwaliteiten van het individu als bijdrage aan de groep) een structuur neer
te zetten die een brug bouwt tussen mensen uit totaal verschillende culturen.
De missie van Helping Hands Nederland;
Is, om met die uitgestoken helpende hand projecten financieel te ondersteunen en
te helpen ontwikkelen teneinde de levensomstandigheden van kinderen en vrouwen
te verbeteren, zodat zij zelfstandig en zelfredzaam kunnen worden.
Doel Helping Hands
Samen de leefomstandigheden in de community San Sebastian in Cusco te verbeteren
door te zorgen voor onderwijs voor kinderen, inkomen voor ouders, productie van
ecologische producten en via recycling van producten een bijdrage voor een beter milieu
te leveren.
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Adviserend beleid
De Stichting Helping Hands Nederland is adviseur voor (deel) projecten van de school
Kindergarten “San Gabriel” en de non profit Civil Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna Helping Hand in Cusco.
Op het gebied van onderwijs en opleiding werken wij samen met Edukans (www.edukans.nl)
en de stichting John Heddes Foundation (www.johnheddesfoundation.nl).
Communicatiebeleid
Interne communicatie
De Stichting Helping Hands Nederland belegt ca. zes vergaderingen per jaar en gebruikt
voor verdere communicatie internet, e-mail en telefoon.
Voor de communicatie tussen Helping Hands Nederland en Helping Hands Cusco kunnen we
gebruik maken van moderne communicatiemiddelen, zoals internet/ website, e-mail en
skype- verbinding.
De website van de Stichting Helping Hands Nederland is www.helpinghandsnederland.nl en
die van Helping Hands in Cusco is : www.helpinghandscusco.com
Om projecten in Cusco goed te laten functioneren is regelmatig bezoek ter plaatse en
verblijf voor langere tijd van mensen, betrokken bij Helping Hands Nederland, van
essentieel belang en zeer waardevol voor de persoonlijke contacten. Dit om een
vruchtbare bodem te laten ontstaan die beide verschillende culturen samen kan brengen.
Een samenkomst waarin beiden de vruchten plukken van het contact.
Enerzijds krijgen wij in het Westen weer binding met oude vergeten sociale waarden en
anderzijds krijgen de mensen in Peru de financiële middelen, maar zeker ook de
vriendschap en verbondenheid om hun vicieuze cirkel te doorbreken.
Door Helping Hands komt er een verbinding tot stand tussen structuur en geld enerzijds
en vriendschap en ruggesteun anderzijds.
Externe communicatie
De communicatie met de buitenwereld kan plaatsvinden middels een website
www.helpinghandsnederland.nl, die wordt bijgehouden met nieuwsberichten, informatie
over nieuwe- en lopende projecten van Helping Hands in Cusco en er worden
nieuwsbrieven, uitgegeven, waarvoor je je aan kunt melden.
Ook worden er door de Stg. HHN voorlichtingsbijeenkomsten voor organisaties en
groepen mensen geregeld waarin het gedachtegoed van Helping Hands onder de aandacht
wordt gebracht om mensen te interesseren voor kleinschalige projecten in Peru, met de
bedoeling gelden voor dit goede doel te werven.
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Tevens wordt er vanuit Helping Hands veel waarde gehecht aan persoonlijke contacten
met familie, vrijwilligers, vrienden, bekenden en geïnteresseerde mensen om bijvoorbeeld
kinderen van de school “San Gabriel” financieel te adopteren en kleinschalige goede doel
projecten financieel te ondersteunen.
In het kader van communicatie stelt Helping Hands een heldere en transparante
communicatie over haar werkwijze naar donateurs en sponsoren voorop, zoals informatie
over nieuwe- en voortgang van lopende projecten, de financieel/ administratieve gang van
zaken, nieuwe ontwikkelingen, etc.
Dit alles om de betrokkenheid bij de goede doel projecten van Helping Hands te
vergroten, hiervoor gemotiveerd te raken en om deze financieel te willen ondersteunen.

Financieel Beleid
De Stg. HHN is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op het leggen van contacten
met particulieren, bedrijven en organisaties voor het werven van gelden en fondsen om in
Peru de op- en doorstart van kleinschalige goede doel projecten financieel mogelijk te
maken.
Voor het werven van gelden voor goede doel projecten richt de stichting zich op:
 Acties, zoals verkoop van kerstkaarten, sieraden, etc;
 Donaties van particulieren, bedrijven en kerken;
 Sponsor gelden van particulieren, bedrijven en banken;
 Subsidies van overheidsinstanties;
 Fondsen in samenwerking met meerdere stichtingen.
Het beleid van de Stg. HHN is dat de verworven gelden van donoren en sponsoren, zoveel
als mogelijk één op één terecht moeten komen bij projecten waarvoor dit is bestemd.
Op termijn streeft de Stg. HHN erna dat de financieel ondersteunde projecten in Cusco
of elders in staat zullen zijn om op hun manier inkomen te genereren, zodat zij financieel
zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn en blijven.
Financiële doelstelling
Werven van gelden
Via acties bij particulieren, dotaties, fondsenwerving en subsidies stelt de Stg. HHN zich
ten doel om in de komende drie jaar het bedrag dat aan goede doel projecten ter
beschikking gesteld kan worden van € 10.000 naar € 15.000 uit te breiden.
Om de continuïteit van de Stg. HHN te waarborgen is het van belang dat zij een eigen
vermogen opbouwt en in stand houdt van ca. € 10.000.
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Budget
Jaarlijks worden de kosten voor de op/ door start van goede doel projecten van de school
“San Gabriel” in Cusco besproken en in kaart gebracht. Er wordt een kostenbudget voor
financiële ondersteuning van welke projecten opgesteld en een raming van de
noodzakelijke kosten van de Stichting Helping Hands gemaakt.
Belonings-/kostenbeleid
De bestuursleden en de Raad van Advies van de Stichting Helping Hands Nederland
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als vrijwilliger, krijgen geen onkosten
vergoeding en zetten zich geheel in voor het algemeen nut.
Als stichting streven we ernaar om de out of pocket kosten van de activiteiten van onze
organisatie, die nodig zijn om de goede doel projecten van Helping Hands financieel te
kunnen ondersteunen, op minimaal niveau te houden.
Bankrekening
De Stg. HHN heeft een bankrekening bij de Rabobank met IBAN nummer
NL04RABO0152146423 voor het bancair kunnen regelen van inkomende- en uitgaande
gelden. Daarnaast heeft de Stg. HHN een aparte rekening bij de Rabobank met IBAN
nummer NL79RABO0153282592 specifiek voor het overmaken van donaties en gelden
voor financiële ondersteuning van projecten van de school Kindergarten ”San Gabriel “ en
of naar de non profit Civil Association “Grupo Yanapaq Maki Kuna- Helping Hands” in
Cusco.
Financiële verslaglegging
Jaarlijks zal de penningmeester van de stichting, binnen vijf maanden na afloop van het
kalenderjaar, verslag doen van de financiële resultaten en de balanspositie van de
activiteiten van de Stichting Helping Hands Nederland.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient het bestuur van de Stg. Helping
Hands Nederland de betreffende financiële stukken te bespreken en het financiële
jaarverslag vast te stellen en goed te keuren .
Zo kan er financieel inzicht gegeven worden in de verworven gelden, donaties, giften, etc.
en bestedingen aan de goede doel projecten en kosten van de stichting.
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Organisatie structuur
De stichting Helping Hands Nederland heeft een Bestuur en een Raad van Advies.
Organogram

STG. HELPING HANDS NEDERLAND

BESTUUR

Secretaris
Yola De Baets

Voorzitter
Jeroen Stroet

Penningmeester
John van den Enden jr.

RAAD VAN ADVIES

John van den Enden sr.
Trainer / coach

Cees van den Bosch
Bedrijfseconoom
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Stichtingsbestuur
De verantwoordelijkheden en taken van de bestuursleden van de Stichting Helping Hands
zijn als volgt afgebakend :


Voorzitter:
Goed besturen, vertegenwoordigen van de stichting naar derden, uitschrijven
van vergaderingen met agenda, opstellen van beleidsplan, zorgen voor
communicatie met de organisatie in Cusco, toezien op projecten van de school
in Cusco, uitvoeren van promotionele activiteiten.



Secretaris:
Notuleren van vergaderingen, secretariaatswerkzaamheden, adresbestanden
en secretarieel archief bijhouden, nieuwsbriefopstellen en versturen.



Penningmeester:
Uitvoeren van sponsoring activiteiten voor werven van donaties/fondsen en
indienen van aanvragen hiervoor, zo mogelijk subsidies regelen, verzorgen
onderhoud en beheer website, opstellen van het jaarbudget, regelen van
bankzaken, bijhouden van projectadministraties, zorgen voor het opmaken van
de financiële administratie en jaarlijkse financiële verslaglegging.

Raad van Advies
De Raad van advies staat het stichtingsbestuur terzijde en ziet toe op het functioneren
van de activiteiten van de bestuursleden, geeft advies in zaken waar nodig en kan tijdelijk
taken van het bestuur vervullen.
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Project Stichting Helping Hands Nederland
De Stichting Helping Hands Nederland is adviseur voor de organisatie van de non profit
Civil Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna - Helping Hands” in Cusco en de projecten
van de school “San Gabriel”. Zij richt zich in de komende jaren op financiële ondersteuning
hiervan.
Project School “San Gabriel”
In 2008 heeft Mario Diaz Ugarte het idee uitgewerkt en gerealiseerd om voor
kansarme kinderen een school op te richten. Met financiële steun van Helping Hands
Nederland kon de school El Jardin “San Gabriel” in Cusco worden gebouwd. Er zijn
twee klassen voor de kinderopvang en één voor de basisschool. Het is een school voor
kinderen van 3, 4, en 5 jaar. Voor de ouders van deze kinderen is de school gratis en
hierdoor was de school tot voor kort nog niet officieel erkend. Inmiddels is de
school officieel erkend als Jardin particular en als zodanig hebben ze een licentie.
Met financiële ondersteuning van de Stichting Helping Hands Nederland wordt
voorlopig een deel van de kosten van het lopende schoolproject betaald zoals voor
salarissen, schoolbehoeften, energie en materialen voor het schoolgebouw.
Om te voorkomen dat kinderen na hun vijfde levensjaar opnieuw op straat
terechtkomen is het de bedoeling dat er zo snel mogelijk een paar klaslokalen
bijgebouwd worden om kinderen in de leeftijd van 6 , 7 en 8 jaar in de gelegenheid
te stellen naar school te kunnen gaan. Daarmee krijgt de school de mogelijkheid om
een 1e graads voor 6 jarigen en een 2e graads voor 7 en 8 jarigen te verkrijgen.
Ambitie : Uitbreiding van de school met drie lokalen en bouw van een atelier voor de
moeders van de kansarme kinderen, financieel mogelijk te maken.
De totale kosten voor het project “Bouw uitbreiding School en Atelier” worden op
ca. € 27.500 geraamd. Financiering van deze investering zal plaatsvinden uit reeds
ontvangen donaties en op korte termijn te verkrijgen nieuwe fondsen.
Na wat aanloopproblemen van juridische- en fiscale aard waar de organisatie in
Cusco in 2013 mee te maken kreeg, is het plan om dit project in 2014 uit te voeren.
Project Financiële adoptie kind van school “San Gabriel”
De nodige acties zijn lopende om via familie, kennissen en bekenden interesse te
kweken om een kind van de school “San Gabriel” financieel te willen adopteren.
Dit kan op een heel persoonlijke manier door het kind maandelijks met een bedrag van
€ 30,- financieel te ondersteunen. Intussen zijn 12 kinderen financieel geadopteerd
en dit betekent dat zij voor dit bedrag onder andere voeding, kleding en
gezondheidszorg ontvangen. Ambitie; 40 kinderen financieel te gaan adopteren.
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Plannen en projecten van de non profit Civil Organisation “Grupo Yanapaq Maki Kuna Helping Hands” in Cusco


Project school ”San Gabriel”

In de kleuterschool, genaamd “San Gabriel”, worden kansloze kinderen in de leeftijd
van 3, 4 en 5 jaar opgevangen, drie leraressen geven les en er is een coördinatrice.
In de drie klassen zitten maximaal twintig leerlingen per klas.
De meeste kinderen van deze school hebben ouders die analfabeet, heel arm, en niet
instaat zijn om ze op te voeden. Sommige kinderen zijn wees, worden behandeld
alsof zij niet bestaan en krijgen nauwelijks of slecht te eten.
De kinderen en hun moeders krijgen daarom dagelijks een gezonde lunch van
producten uit de eigen tuin en kas.
Door er voor de kinderen te zijn en er aandacht op school aan te willen besteden,
willen wij een goede ouder zijn, een maatje of een vriend. Wij willen dat ieder kind in
staat is om te zeggen dat het leven nog niet zo slecht is als je denkt en dat er
handen zijn om te helpen, te beschermen en te begeleiden.
De kinderen krijgen bij het doorlopen van de school een erkend diploma en kunnen
doorstromen naar ander officieel onderwijs. Dit in afwijking van veel, door goede
doel gefinancierde scholen die naschoolse opvang hebben, maar niet zijn erkend als
officieel onderwijs.
Mario Diaz Ugarte, de coördinator en grondlegger van de school heeft het plan
uitgewerkt om naast de kleuterschool een basisschool voor 6 tot 11 jarigen te gaan
opzetten en daarvoor moet het aantal klaslokalen worden uitgebreid.
De bedoeling is dat er drie klaslokalen, speciaal voor de lagere school bijkomen, vier
badkamers/ toiletten,een bibliotheekruimte en dat er een speelplaats met patio
wordt aangelegd.
Hiermee kunnen wij 120 leerlingen op de school plaatsen, door ’s- morgens met de
groepen van 6, 7 en acht jaar te werken en ’s- middags met kinderen van 9, 10 en 11
jaar.
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Project: Uitbreiding school en een atelier voor de moeders van de kinderen
Kostenbegroting voor het projectplan
Voor de bouw en de uitbreiding van de school met drie lokalen en bouw van een
atelier voor de moeders van de kinderen zijn de navolgende kosten begroot:
-

Gebouw van cement met 120 m2 vloeroppervlakte;
Tegels voor de vloer, badkamers en deels voor de muren;
Pleisterwerk op muren en plafond;
Schildermateriaal;
Ramen en deuren;
Meubilair en inrichting;
Bibliotheek/ boeken;

Totaal geraamde kosten

$ 21.000
$ 3.000
$ 2.800
$ 1.300
$ 2.300
$ 4.700
$ 800
---------$ 35.900

De tijdplanning om het project uit te voeren wordt geschat om ca. een jaar en het is
de bedoeling om dit in 2014 uit te gaan voeren.


Project: Hostel Helping Hands in Cusco

In verband met de vele historische bezienswaardigheden en de cultuur in de regio
rond Cusco neemt het aantal toeristen, met name vanuit het buitenland, dat naar
deze stad komt, jaarlijks fors toe. In de afgelopen jaren kwamen er ca. 1,5 tot 2
miljoen toeristen naar de stad Cusco en dit aantal neemt jaarlijks met ca. 300.000
personen toe. Bij gevolg is de behoefte aan verblijfsmogelijkheden, zoals in hotels,
hostels, etc. sterk groeiend, maar de beschikbaarheid hiervan beperkt.
Mario Diaz Ugarte, de coördinator en grondlegger van de school “San Gabriel” heeft
het idee om een huis in Cusco te gaan huren en dit in te richten als hostel.
De achterliggende gedachte is om met de exploitatie van het hostel inkomsten te
generen, waarmee de jaarlijkse exploitatie kosten van de school “San Gabriel”
kunnen worden gedekt. Hier kunnen enkele moeders van de kinderen gaan werken om
ook inkomsten te verkrijgen.
De bedoeling is om een groot huis te huren, waarin 10 slaapkamers en ruimte voor
een keuken en een grote verblijf/ eetkamer is en een patio buiten.
Er wordt vanuit gegaan dat er 30 bedden zijn en dat de slaapkamers volledig worden
ingericht. Meubilair en een complete keukeninrichting moet worden aangeschaft.
Voor marketing- en communicatie mogelijkheden zal een website worden gebouwd.
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Om het hostel Helping Hands te drijven is een organisatie van 5 mensen nodig; een
manager/verkoop, webmaster/administrateur, receptioniste en twee personen voor
de huishouding.
De prijs voor een verblijf van een nacht in een hostel in Cusco is gemiddeld $ 15.
Normaliter is een hostel voor 5 maanden vol bezet en de rest van het jaar voor ca.
50 procent.
Kostenbegroting voor het projectplan hostel Helping Hands
 Investering in inrichting hostel
-

Inrichting van 10 slaapkamers met 30 bedden
Inrichting van 8 badkamers met warm water op zonne-energie
Inrichting van de keuken
Inrichting van de verblijf kamer
Inrichting van de eetkamer met bar
Elektrische verwarming
Luchtverversing in iedere kamer
Verbouwing/ materiaal, verf etc.
Overige
Totale investering in inventaris en verbouwing

€ 4.000
€ 1.800
€ 1.600
€ 1.700
€ 2.100
€ 3.800
€ 3.000
€ 7.000
€ 5.000
----------€ 30.000

Afschrijving in 5 jaar ofwel € 6.000 per jaar
 Jaarlijkse exploitatiekosten hostel
- Huur van een groot huis op jaarbasis
- Afschrijving inventaris
- Personeelskosten:
o Manager/marketing/verkoop/inkoop
o Web master om klanten te vinden/ administratie
o Receptioniste/ bar
o Twee personen voor verzorging kamers, schoonmaken etc.,
12 maandelijkse loonkosten van € 4.250
- Communicatie kosten; internet, t.v., telefoon, 12 mnd. à € 200
- Energiekosten; elektriciteit, gas en water, 12 mnd. à € 650
- Inkoop huishoudelijk en drankjes, 12 mnd. à € 700
- Onderhoudskosten in huis
- Kantoorkosten, 12 mnd. à € 100
- Administratie/ bankkosten 12 mnd. à € 100
- Overige
Totaal exploitatiekosten

€ 12.000
€ 6.000

€ 51.000
€ 2.400
€ 7.800
€ 8.400
€ 1.000
€ 1.200
€ 1.200
€ 4.000
----------€ 95.000
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Verdien model voor hostel
Uitgangspunten:
- Vier maanden van het jaar volledige bezetting met 30 bedden en gedurende 120
dagen, is 3.600 overnachtingen tegen een prijs van € 20 per nacht;
- Acht maanden gedeeltelijke bezetting met 10 bedden gedurende 240 dagen, is
2.400 overnachtingen tegen een prijs van € 20 per nacht;
- Elektrische verwarming en luchtverversing in iedere kamer;
- Belasting over de winst 16 %

Jaaropbrengst van overnachtingen
- Volledige bezetting;
- Gedeeltelijke bezetting;
Opbrengsten

3.600 x € 20 = € 72.000
2.400 x € 20 = € 48.000
----------€ 120.000

Resultaten per jaar
- Omzet
- Exploitatiekosten
Winst voor belasting
- Belasting 16%
Winst na belasting
Financieringsplan hostel

€ 120.000
-/- € 95.000
-----------€ 25.000
-/- € 4.000
-----------€ 21.000
=========

Via internationale fondsenwerving en donaties de investeringen/ opstart van het
project hostel mogelijk te maken.
Tijdplanning opzet hostel
Zodra voldoende financieringsmiddelen uit fondsen en donaties zullen zijn verkregen
zal het project worden opgestart, naar verwachting in 2014/2015.
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Plan project; Inzamelen en recycling

Aangezien in Cusco dagelijks enkele honderden tonnen aan huisvuil ontstaat en hier
nauwelijks iets van wordt gerecycled hebben we de mogelijkheid om hier veel
bruikbare materialen uit te halen om te recyclen.
Het is de bedoeling om:
- Van huis tot huis organisch en niet organisch afval in te zamelen;
- Huisvuil te scheiden voor plastic, papier, glas en organisch afval;
- Stenen en panelen van gerecycled plastic en papier.
Om inkomen voor ouders en dekking van exploitatiekosten van de school te
verkrijgen, is het idee ontstaan om een inzameling en recycling project op te gaan
zetten.


Project naschoolse opvang, muziekgroep en scouting

Kinderen worden na 12.30 opgevangen in naschoolse opvang om huiswerk te maken en
te spelen. Er is een scouting opgericht om kinderen te informeren over de natuur,
milieu, duurzaamheid en dergelijke om de ecologische gedachte uit te dragen. Ook
worden er excursies georganiseerd. Het is de eerste scouting groep van Cusco voor
minder bedeelde kinderen.
De muziekgroep heeft nu 12 kinderen die oefenen als koor en gaan optreden.
Ambitie; Uitbreiding van het aantal kinderen voor opvang, scouting en muziekgroep.
Aanschaf van instrumenten, waaronder fluiten , gitaren, etc. en speelgoed zoals een
schommel, glijbaan, etc. De kosten hiervoor worden geraamd op € 2.500.


Plan Ecologisch project voor duurzame energie opwekking en wateropvang

In een kas bij de school “San Gabriel” worden inheemse bomen en planten verbouwd
om daarna te worden uitgezeten verkocht. Een organisch afvalplaats voor afval van
school is reeds opgestart en er zijn deelprojecten voor zonne-energie, recycling en
regenwateropvang.
Ambitie; Een volledig duurzaam project opzetten voor het opwekken van zonneenergie door zonnepanelen aan te schaffen voor warm water in douches, gebruik van
computer en verlichting in de school.
Duizend bomen aan te gaan planten en van vijftig families uit de omgeving afval gaan
verzamelen om deels te kunnen recyclen. Hierbij wordt het afval gescheiden en
deels verkocht. Hierdoor hebben een aantal moeders werk en worden inkomsten
gegenereerd. Te zorgen voor regenwateropvang om in de droogte periode de planten
en bomen te kunnen voorzien van water.
De kosten voor het opzetten van een volledig duurzaam energie/ waterproject
worden geschat op € 8.000.
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Gezondheidsproject

Het doel is om ouders en kinderen over hygiëne en gezonde leefwijze te informeren.
Periodiek wordt voor mensen in de community San Sebastian in Cusco een
doktersconsult geregeld en medicijnen verstrekt. Door twee Amerikaanse
geneeskunde studenten is er destijds een begin gemaakt om voorgeschreven
medicijnen beschikbaar te stellen. Het plan om een tandartsbezoekprogramma op te
zetten voor mensen uit de sloppenwijk in de regio is inmiddels lopende.
Plan: Openen van apotheek Amistad Peru- Estados Unidos.
Deze coöperatie verkoopt medicijnen aan minder bedeelden door grootschalig in te
kopen en voor kostprijs te verkopen. De vergunning is in aanvraag. Het idee is om in
samenwerking met studenten medicijnen een maandelijkse gezondheids- campagne
op te zetten.
Het is de bedoeling om het lopende project Comedor Roen Stroet op termijn verder
uit te breiden door aan elk kind een lunch en bij de naschoolse opvang ( 16.00 uur)
een kleine maaltijd te verstrekken. Dit zal ca. € 300 per kind per jaar gaan kosten,
waarvan ook een deel bestemd is voor de ouders van de kinderen om daarvoor kleren,
medicijnen en andere basisbenodigdheden te kunnen kopen.
De kosten voor het gezondheidsproject worden voorlopig op € 10.000 geschat.


Transportplan

Het idee is om enkele busjes aan te schaffen die als taxi in en rondom Cusco kunnen
gaan fungeren en mogelijk als schoolbus voor de kinderen worden gebruikt. Het
gebruik van busjes is heel normaal in Peru, omdat maar weinig mensen eigen vervoer
hebben. Het idee hierin is om een winstgevende activiteit op te zetten met het doel
lopende exploitatiekosten van projecten te kunnen betalen.
De kosten voor aanschaf van twee busjes bedragen € 10.000.


Vrijwilligers

Er zijn in de laatste jaren jaarlijks ca. 20 vrijwilligers betrokken geweest bij de
uitvoering van verschillende activiteiten in projecten.
Studenten medicijnen hielpen bij de apotheek, anderen bouwde een organisch afval
put. Ook het afbouwen van de school en het begeleiden van kinderen waren
onderwerpen, waar studenten en vrijwilligers vanuit de hele wereld aan hebben
bijgedragen.
Ambitie; Jaarlijks ca. 15- 20 vrijwilligers bij projecten van de organisatie HH in
Cusco te betrekken, een huis te krijgen voor vrijwilligers waar zij kunnen wonen en
eten voor € 10 per dag.
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