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1. Naam:

Stichting Colibri

2. RSIN:

8167.73.841

3. Contactgegevens:

Eosstraat 458, 1076 DT Amsterdam, Nederland
info@colibri08.com
+31 6 430 22 902
www.colibri08.com

4. Bestuurssamenstelling:

B.N. Boezewinkel, Voorzitter, M.C. Guerrero, Secretaresse, E.P.
Rivera Penningmeester, H. van Galen, Bestuurder.

5. Doelstelling:
Stichting Colibri heeft zich tot doel gesteld hulp te bieden aan bestaande kinderdagverblijven,
kinderdagverblijven te bouwen en implementeren voor arme kinderen in rurale gebieden van Peru,
met name in Cusco, in het Andesgebergte en langs de kust. Hierdoor kunnen de moeders zonder
zorgen aan het werk gaan en weten zij dat hun kinderen met liefde, aandacht, onderwijs en
gezondheidszorg worden opgevangen. Wij repareren en/of implementeren keukens en doneren extra
voeding ter aanvulling op de dagelijkse lunch van deze kinderen. De stichting voorziet ten minste drie
kinderdagverblijven van didactische materialen en jaarlijks organiseren wij kerstvieringen van ten
minste deze drie kinderdagverblijven in Cusco (200+ kinderen).
Middels het beleidsplan voorziet de stichting dit voornemen.

6. Beleidsplan:
Middels donaties van particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken etc. fondsen te werven om
bovenstaande doelstelling te verwezenlijken.
Onze activiteiten zijn of zullen zijn: high teas, borrels, kerkcollectes, restaurant en cateringactiviteiten.
Geregeld verstuurt de Stichting een mailing en nieuwsbrieven aan donateurs van de Stichting of aan
vrienden en bekenden. Dit om de naamsbekendheid te vergroten en extra fondsen te werven. Als
giften binnenkomen worden de schenkers binnen een paar dagen bedankt. Persoonlijk, telefonisch,
of soms per kaart, brief of e-mail. De Stichting stuurt kerstkaarten aan haar grote donateurs en
sponsors.
Dit alles geschiedt in samenspraak met de verantwoordelijke leden van de Stichting in Peru. Een of
twee keer per jaar wordt vergaderd om de activiteiten te kunnen plannen voor het volgend jaar.
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7. Beloningsbeleid:
De Stichting is werkzaam in Nederland, hoofdzakelijk in Amsterdam en omgeving. De leden en
vrijwilligers van de Stichting wonen in Amsterdam en omgeving en werken 40 uur per week. Hun
activiteiten en vergaderingen voor de Stichting vinden plaats meestal in de weekenden.
Alle werkzaamheden worden gedaan op basis van vrijwilligheid. Als een van de leden kosten maakt
voor de Stichting, worden de kosten betaald door de Stichting.

8.1 Een verslag van de uitgeoefende activiteiten tussen 2008 t/m 2015:
Fondsenwerving: Via activiteiten, mailings, vrienden, zakenrelaties, kerken en bisdommen.
Jaarlijks wordt een kerstontbijt geserveerd. Dank aan Peruaanse sponsoren en enkele vrienden van
de stichting in Nederland. Wij moedigen bedrijven aan om ons te sponsoren voor het kopen van
cadeautjes.
Sinds 2014 doneren wij extra voeding voor de lunch op drie kinderdagverblijven, 419 Sipaspugio, 215
Angostura, 211 Chimpahuaylla.



2009-2011. Project kinderdagverblijf Chimpahuaylla, in Cusco, Peru. Gedurende het project
Chimpahuaylla hadden wij twee activiteiten met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen doneerde
direct naar de verantwoordelijke van de bouw in Cusco, Peru. De Nederlandse Ambassade in
Lima, Peru doneerde voor de tweede aula, de gift van de Ambassade van Nederland werd in
Peru gedoneerd. Kinderdagverblijf Chimpahuaylla heeft twee aula’s gebouwd en
geïmplementeerd, toiletten voor jongens en meisjes, een keuken en een medische kamer.
Dit project is voltooid met prachtig resultaat.



2012. Zes kinderdagverblijven zijn voorzien van didactisch materiaal in Cusco, Peru. 211
Chimpahuaylla, 419 Sipaspugio, 215 Angostura, 463 General Ollanta. 568 Santa Maria Panjan
en 768 Condorsinja in Jauja, Junín.



2012-2013. Zes kinderdagverblijven zijn geïmplementeerd met keukengerei: 419 Sipaspugio,
215 Angostura, 211 Chimpahuaylla. In 2013, 463 General Ollanta, 451 Kuculi is alleen
voorzien met keukengerei voor het kerstontbijt. Alle kinderdagverblijven zijn in de
buitenwijken van Cusco. 768 Condorsinja, 147 Juan Pablo II, zijn voorzien van keukengerei,
Huertas, Jauja, Junín. In alle kinderdagverblijven koken de moeders om de beurt voor hun
kinderen. Alle bovengenoemde kinderdagverblijven zijn voorzien van keukengerei voor het
kerstontbijt. 211 Chimpahuaylla is ook voorzien van een geimplementeerde medische
kamer. De keuken van 463 General Ollanta is gerenoveerd.



Juni 2012. 211 Chimpahuaylla wordt voorzien van een Eye care program. Kinderen die
behoefte hebben aan een bril ontvangen deze.
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Februari 2013. Het kinderdagverblijf Chimpahuaylla werd geïmplementeerd met drie
laptops.



April 2013. Twee keukens geïmplementeerd voor de kinderdagverblijven, 303 Santo
Domingo en 15181 Terela. Een keuken is geïmplementeerd voor Hogar de Cristo, een
weeshuis in Piura.



Juli 2013. Bergen rond Lurigancho, buitenwijken van Lima. 200 kinderen van de
kinderdagverblijven Juan Pablo II, Bayovar en Santa María hebben didactisch materiaal
ontvangen. Hun lerares Inés Valdivia is invalide, ze ontving een nieuwe rolstoel.



Augustus 2013. Bergen rond Lurigancho, buitenwijken van Lima. Kinderdagverblijf San Juan
ontvangt een donatie van didactisch materiaal.



December 2013. Vijf kinderdagverblijven in Cusco vieren kerst dmv een kerstontbijt en
cadeaus, waarvan drie kinderdagverblijven zijn gebouwd door Stichting Colibri en de overige
twee steun van ons hebben ontvangen. De kinderdagverblijven zijn:
419 Sipaspugio, 215 Angostura, 211 Chimpahuaylla, 451 Kuculy en 463 General Ollanta.
Totaal 344 kinderen uit Cusco- Peru.



Maart 2014. Keuken Kuckili 451 wordt gerenoveerd en geimplementeerd.



Juni 2014. Keuken Sipaspugio 419 wordt gerenoveerd en geimplementeerd.



Juli/augustus 2014. Een waterfontijn met drie kranen wordt geplaatst bij kinderdagverblijf
419 Sipaspugio.



Augustus 2014. Extra voeding, denk hierbij aan Quinoa, Kiwicha, Linzen etc, wordt
gedoneerd voor de drie kinderdagverblijven, 419 Sipaspugio, 215 Angostura, 211
Chimpahuaylla.



November 2014. Donatie van 30 ergronimische bureaus en stoelen aan school San Fransisco
de Asis, Cebe 009 te Lima. Een school voor speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende
kinderen. Ook het schoolplein wordt deels opgeknapt door twee trampolines veilig te maken
voor de slechtziende kinderen.



December 2014. Vier kinderdagverblijven in Cusco vieren kerst dmv een kerstontbijt en
cadeaus. De kinderdagverblijven zijn: 419 Sipaspugio, 215 Angostura, 211 Chimpahuaylla,
463 General Ollanta. Totaal 270 kinderen uit Cusco- Peru.
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April 2015. Extra voeding, denk hierbij aan Quinoa, Kiwicha, Linzen etc, wordt gedoneerd
aan drie kinderdagverblijven, 419 Sipaspugio, 215 Angostura, 211 Chimpahuaylla.



Augustus 2015. Bezoek van Bianca, Liliana en sponsor aan de kinderdagverblijven in Cusco.
Donatie van didactische materialen op drie kinderdagverblijven 419 Sipaspugio, 215
Angostura, 211 Chimpahuaylla.



Oktober 2015. 65 hoedjes besteld voor de kinderen van 211 Chimpahuaylla, ter bescherming
tegen de felle zon.



November 2015. Kerstvieringen op drie kinderdagverblijven 419 Sipaspugio, 215 Angostura,
211 Chimpahuaylla in Cusco. Daarnaast traktaties voor de kinderen van San Fransisco de
Asis, Cebe 009 te Lima. Mogelijk zullen we nog een klein kinderdagverblijf in Cusco voorzien
van een kerstviering, maar dat zal blijken na eind november als onze activiteit is geweest. De
kerstvieringen worden dit jaar al eind november georganiseerd wegens de stroming van El
Niňo, de kinderdagverblijven zullen de kerstvakantie eerder laten starten. Wij zullen dit in
2016 nader toelichten als deze periode is geweest.

8.2 Doelen van de Stichting 2016








Implementeren van een professionele blender en overige keuken benodigdheden voor
school San Fransisco de Asis, Cebe 009 te Lima.
Schenken van 65 uniforms aan de kinderen van Chimpahyualla 211 te Cusco.
Voorzien van extra voeding op ten minste drie kinderdagverblijven in Cusco, vanaf 2016 ook
met eieren, en als voorheen quinoa, kiwicha en linzen etc. Voedsel met een rijke
voedingswaarde ter aanvulling op hun dagelijkse lunch.
TV om lesmateriaal te moderniseren op kinderdagverblijf Sipaspugio, de drie klassen kunnen
gebruik maken van deze TV.
Updaten van onze website; www.colibri08.com.
Realiseren van kerstvieringen op minimaal drie kinderdagverblijven per jaar.
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9.1 Financiële verantwoording:
Deze wordt uitgeoefend door Tholens Interim Management BV.
9.2 Jaarverslag 2012
Het jaar 2012 heeft € 7.605 aan baten opgeleverd uit fondsenwerving. Dit is duidelijk lager dan 2011,
maar de kosten zijn ook lager uitgekomen. Het lopende project in Peru is uit deze baten gefinancierd
in verband met de bouw van de kleuterschool.
Gegeven de economische omstandigheden zijn de verwachtingen voor 2013 bescheiden.

STICHTING COLIBRI

Staat van baten en lasten

in €

2012

Ontvangsten uit fondsenwerving

8105.22

Kosten

2149.37

(incl rente opbr.)

Totaal beschikbaar voor doelstellingen

5955.85

Stortingen Peru

Cusco

3986.72

Notaris

330.00

Totaal bestedingen

4316.72

Resultaat

1639.13

STICHTING COLIBRI
in €

Balans
2011

2012

Activa
Bank

1136.46

2775.59

Passiva
Vermogen

1136.46

2775.59
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9.3 Jaarverslag 2013
Het jaar 2013 heeft € 14599 aan baten opgeleverd uit fondsenwerving. Dit is duidelijk hoger dan
vorige jaren. De kosten zijn hoger uitgekomen. Lopende projecten in Peru zijn uit deze baten
gefinancierd op verschillende kleuterscholen.

STICHTING COLIBRI

Staat van baten en lasten

in €
Ontvangsten uit fondsenwerving
Kosten

(incl rente opbr)

Totaal beschikbaar voor doelstellingen

Stortingen Peru

Cusco

2013

2012

14599.30

8105.22

2421.17

2149.37

12178.13

5955.85

8127.50

3986.72

notaris

330.00

Totaal bestedingen

8127.50

4316.72

Resultaat

4050.63

1639.13

2013

2012

Activa
Bank

6826.22

2775.59

Passiva
Vermogen

6826.22

2775.59

STICHTING COLIBRI
in €

Balans
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9.3 Jaarverslag 2014
Het jaar 2014 heeft € 3794 aan baten opgeleverd uit fondsenwerving. Dit is door omstandigheden
duidelijk lager dan vorige jaren. De kosten zijn overeenkomstig lager uitgekomen. Het lopende
project in Peru is uit de eigen middelen gefinancierd. O.a. is de keuken van een kleuterschool
vernieuwd.

STICHTING COLIBRI

Staat van baten en lasten

in €

2014

2013

Ontvangsten uit fondsenwerving

3794,19

14599,30

Kosten

2796,28

2421,17

997,91

12178,13

Cusco

4665,00

8127,50

notaris

510,62

(incl rente opbr)

Totaal beschikbaar voor doelstellingen

Stortingen Peru

Totaal bestedingen

5175,62

8127,50

-4177,71

4050,63

2014

2013

Activa
Bank

2648,51

6826,22

Passiva
Vermogen

2648,51

6826,22

Resultaat

STICHTING COLIBRI
in €

Balans
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