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Algemeen: 

De kinderen in de buitenwijken van Potosí 
(Bolivia) zijn meestal losgerukt uit hun 
oorspronkelijke omgeving: het platteland. Ze 
zijn met hun ouders om economische redenen 
naar Potosí gekomen, waarbij de vader in de 
mijnen gaat werken om in levensonderhoud 
voor het gezin te voorzien. Vaak spreken 
ze  nog geen Spaans en kunnen ze zich moeilijk 
uiten. De kinderen zijn timide en hebben (nog) 
niet geleerd om zich in een stadse omgeving te 
handhaven. In die stadse omgeving komen ook 
nog eens de traditionele waarden en gebruiken 
onder druk te staan. Toch is het behoud ervan 
erg belangrijk voor je identiteit.  Het probleem 
echter is dat er geen geld en ruimte 
beschikbaar is om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, 
laat staan voor muziekonderwijs: dit wordt niet 
door de overheid bekostigd. Wij willen met 
behulp van dit project de kinderen gedurende 
een jaar verschillende traditionele ritmes en 
melodieën leren, noten lezen en het bespelen 
van een traditioneel instrument laten oefenen 

waarmee ze tevens een belangrijke culturele 
traditie in standhouden.  
 

 
 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met stichting Amigos de Potosi. Stichting Amigos 
de Potosi is een kleinschalige stichting die zich sinds 1994 inzet voor de positie van 
mijnwerkersgezinnen en voornamelijk de kinderen van mijnwerkersgezinnen te verbeteren. Zij 
realiseren kleine projecten op initiatief van en in samenwerking met de lokale bevolking, 
gecoördineerd door een lokale coördinator.  De stad Potosi ligt op ruim vier kilometer hoogte. 
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. 

 
Traditionele muzieklessen 
Het doel is om per doneerronde € 2.940 op te halen, waarmee straks ruim 160 kinderen een jaar lang 
traditionele muzieklessen kunnen volgen.  De kinderen zullen verschillende traditionele ritmes en 
melodieën leren, noten lezen en het bespelen van een traditioneel instrument laten oefenen waarmee 
ze tevens een belangrijke culturele traditie in standhouden. 

 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 Amigos de Potosi. Het geld dat opgehaald wordt 
via Care4More zal door Amigos de Potosi gebruikt worden voor de traditionele muzieklessen. We 
hebben nauwe contacten met Amigos de Potosi 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 Amigos de Potosi zodat 
zij de kinderen een jaar lang traditionele muzieklessen kunnen laten volgen. De informatie over de 
traditionele muzieklessen 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 traditionele muzieklessen.  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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