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Algemeen: 

Veel kinderen in de regio Cochabamba leven in 
armoede. Hierdoor was (en is) er voor veel 
kinderen geen toegang tot onderwijs, omdat 
ouders geen geld hebben of doordat de afstand 
tot school groot is. Veel kinderen komen 
daardoor op straat terecht met alle risico’s van 
dien, zoals criminaliteit of verslaving. Door de 
bouw van een extra klaslokaal kunnen de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs 
te volgen. Jaarlijks melden zich 60-70 nieuwe 
leerlingen aan, waarvoor nu een dringend 
tekort aan ruimte is om deze kinderen passend 
onderwijs te bieden. De overheid financiert 
namelijk niet de bouw van lokalen en de lokale 
bevolking heeft hier simpelweg het geld en 
middelen niet voor. 
Wij willen door de bouw van een nieuw 
klaslokaal jaarlijks 30-40 kinderen de 
mogelijkheid bieden om onderwijs te kunnen 
volgen en daarmee hun een betere toekomst 
bieden door onder andere educatie over zowel 
onderwijs, voeding en gezondheid. 

 

 
 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met stichting Atiy Nederland. Stichting Atiy zet 
zich sinds 1998 in voor kansarme kinderen waarbij zij twee lokale projecten ondersteunen in Bolivia in 
de regio Cochabamba. Als eerste zijn zij gestart met een schoolproject in San Antoniode Buena Vista, 
waar met hun hulp nu jaarlijks rond de 900 kinderen een hele schoolopleiding kunnen volgen. Sinds 
2013 is de stichting ook begonnen met de ondersteuning van de bouw van de school Bolivia-Holanda 
in Kasa Huasa. Doordat de stichting een Nederlandse vrijwilligster heeft wonen in Bolivia die tevens 
het vaste aanspreekpunt is, dient zij tevens als brug tussen de lokale bevolking en de stichting. 
 
Wil je meer weten over stichting Atiy, kijk dan op hun website. 
 
 

  

https://www.atiy.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 nieuw klaslokaal 
Het doel is om per doneerronde € 5.000 op te halen, waarmee straks jaarlijks ruim 40 kinderen naar 
school kunnen gaan.  Hierdoor kunnen de kinderen onderwijs volgen en daarmee een betere toekomst 
bieden door onder andere educatie over zowel onderwijs, voeding en gezondheid. 

 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 Atiy. Het geld dat opgehaald wordt via Care4More 
zal door Atiy  gebruikt worden voor de bouw van het nieuwe klaslokaal. We hebben nauwe contacten 
met Atiy 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 Atiy zodat zij de bouw 
van een nieuw klaslokaal kunnen realiseren. De informatie over de bouw van het nieuwe klaslokaal 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 nieuw klaslokaal.  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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