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Algemeen: 

Een van de partnerprojecten van Local 
Dreamers is Centro Enríquez Gallo nabij de 
hoofdstad Quito, waar jongens tussen de 11 en 
17 jaar oud verblijven. Dit weeshuis, waar zij 
sinds april 2019 mee samenwerken, vangt 
jongeren op die hun ouders verloren hebben of 
die door de overheid bij hun ouders zijn 
weggehaald omdat zij niet meer voor hun 
kinderen konden zorgen. Veel van deze 
jongeren hebben een vervelende ervaring 
meegemaakt door toedoen van hun ouders die 
zich verloren in drank, drugs of criminaliteit. De 
vrijwilligers en (sport-)stagiairs hebben de 
afgelopen maanden wekelijks verschillende 
sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor 
de kinderen en dit werd ontzettend goed 
ontvangen. Het sluit bovendien goed aan op 
zowel de visie van Care4More en Local 
Dreamers: talentontwikkeling, onderwijs, 
sport, taal, creativiteit en communicatie 
inzetten om persoonlijke en sociale 
ontwikkeling, zelfvertrouwen en 

ondernemerschap te ontwikkelen. 

 
 

 
Samenwerking: 
Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met Local Dreamers. Local Dreamers is een 
kleinschalige vrijwilligersorganisatie die actief is in Ecuador. Hun missie is om een inspirerende en 
veilige leeromgeving te creëren waarbinnen Ecuadoraanse kinderen en jongeren en internationale 
vrijwilligers en stagiairs hun talenten en dromen met elkaar kunnen ontdekken, ontwikkelen, delen en 
verbinden. Zij spelen in op de behoeften van beide werelden en bouwen bruggen tussen verschillende 
culturen en mensen. Onder ander in de hoofdstad Quito draaien zij een aantal projecten gericht op 
educatie en sport. Deze projecten vallen onder Local Dreamers zelf en worden volledig gedraaid door 
onze vrijwilligers en stagiairs die op hun beurt worden begeleid door een mix van Nederlandse en 
Ecuadoraanse coördinatoren. Naast hun eigen projecten ondersteunen zij meerdere lokale projecten. 
Niet alleen in Quito, maar ook in de Amazone, in het kustgebied en op de Galapagoseilanden. 
Wil je meer weten over Local Dreamers, kijk dan op hun website. 
 
 

 
 
 
  

https://www.localdreamers.org/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. 
 
Realisatie van een speelveld inclusief materialen en middelen 

Het doel is om per doneerronde € 3.458 op te halen, waarmee een speelveld inclusief materialen en 
middelen kan worden gerealiseerd.  Hierdoor kunnen straks de kinderen van het weeshuis meedoen 
aan allerlei spelactiviteiten 
 

 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 Local Dreamers. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Local Dreamers gebruikt worden voor de realisatie van het speelveld. We hebben 
nauwe contacten met Local Dreamers 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 Local Dreamers zodat 
zij het speelveld met materialen en middelen kunnen realiseren. De informatie over de realisatie van 
het speelveld 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 realisatie van het speelveld.  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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