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Algemeen: 

Veel mensen in Zuid Amerika leven in armoede. 
Hierdoor is het voor ouders lastig om goed voor 
hun kinderen te zorgen en kunnen kinderen 
niet altijd onderwijs volgen. Het is belangrijk de 
cirkel te doorbreken: zonder geld kunnen 
mensen in Zuid-Amerika hun kinderen niet 
goed verzorgen. Deze kinderen moeten 
meewerken om geld te verdienen en  hebben 
geen tijd en geld voor school. Vanwege slechte 
verzorging zijn ze vaak te zwak om goed te 
leren. En zonder onderwijs zal het deze 
kinderen net zo vergaan als hun ouders. Ze 
hebben dus een steuntje in de rug nodig. 
In het dorpje Huarqa is een basisschool waar de 
lokale gemeenschap naar school gaat. Helaas 
ontbreekt het hier aan veel 
basisvoorzieningen, zoals onder andere een 
normale keuken. Momenteel is hiervoor alleen 
een provisorische keuken waar gekookt wordt 
met hout en er geen afvoer aanwezig is. Dit 
leidt tot zeer onhygiënische omstandigheden 
wat voor de gezondheid van de kinderen funest 
is. Hierbij kun je denken aan alle roet die 
vrijkomt bij het koken en schadelijk is voor 
onder andere de longen van de kinderen en 
hun leraren. Daarnaast is er ook geen meubilair 

beschikbaar in de keuken waardoor de 
kinderen genoodzaakt zijn om op de grond te 
eten. 
 
 

 
 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met stichting YuYaYu. Stichting YuYaYu is in 2009 
opgericht door Margreth de Werk. YuYaYu betekent in het Quechua ‘leren/herinneren’, dit is de taal 
van de Inca’s. Haar visie is dat kinderen recht hebben op een fijne jeugd en goed onderwijs, zodat ze 
later goed voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. 
YuYaYu richt zich op kleinschalige projecten in Peru en steunt onder andere daarbij ook al 10 jaar de 
kinderopvang Wawacha in Cusco. Daarnaast zijn zij transparant. Dankzij de directe contacten komt 
elke cent ten goede aan de projecten. 
 
Wil je meer weten over stichting YuYaYu, kijk dan op hun website. 
 
 

 

https://www.yuyayu.nl/
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 

situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 

 
Bouw van een keuken 
Het doel is om per doneerronde € 2.500 op te halen, waarmee we een keuken voor kinderen kunnen 
bouwen, inclusief meubilair. Hierdoor kunnen de kinderen en de leraren straks op een schone en 
veilige plek van de lunch geniete. Tevens zal de bouw van een nieuwe keuken zorgen voor schonere 
en hygiënischer omstandigheden wat de gezondheid van de kinderen ten goede zal komen. 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 

 
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 
In Honduras zijn we een partnership aangegaan met YuYaYu. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door YuYaYu gebruikt worden voor de bouw van een keuken. We hebben nauwe 
contacten met YuYaYu over de projecten die ondersteund worden door Care4More. Tijdens deze 
gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting YuYaYu zodat zij de 
toiletten kunnen bouwen. De informatie over de bouw van een keuken zal worden gedeeld met 
Care4More om de voortgang te bewaken.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in de 
periode april en mei 2020. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de projecten plaats.  
 
4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 

Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval de bouw van een keuken.  We hopen met de inzet van onze 
stichting meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
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