
Jaarverslag 2015
Stichting Cucu zoekt en sponsort kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, die het 
leven van kinderen tot 18 jaar verbeteren. Stichting Cucu vindt dat alle kinderen een 
goede basis verdienen en richt zich daarom op de volgende speerpunten: Onderwijs, 
Medische Zorg, Voedsel en Welzijn, Sport en Spel, Cultuur en Algemene Ontwikkeling. 
Incidenteel bieden wij noodhulp. De Stichting, opgericht in 2006, bestaat dit jaar 10 jaar 
en wordt bestuurd door vrijwilligers. Samen zorgt dit bestuur ervoor dat meer dan 98% 
van de donaties ook echt bij de kinderen terecht komt. Stichting Cucu werkt zoveel 
mogelijk met lokale initiatiefnemers. Indien mogelijk bezoeken de bestuursleden zelf de 
projecten op eigen kosten. In 2015 hebben Hannah Veldt, Lieke van Amelsfort en Danita 
en Tessa van Charldorp een Cucu project bezocht.

Inkomsten 2015: € 16.759

Activiteiten georganiseerd door anderen 
Particulieren, maar ook andere stichtingen, organiseren activiteiten waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan Stichting Cucu. Zo hebben wij wederom een prachtige 
gift mogen ontvangen van de Soroptimistenclub Lisse-Bollenstreek en hebben we ruim 
€ 2.000 gekregen n.a.v. een 40-jarig huwelijk op 16 juni 2015.

Huiskamerfestival 
In november vond het vierde Cucu Huiskamerfestival plaats in Sassenheim. 
Festivalbezoekers werden verrast met verschillende optredens in huiskamers en sloten de 
avond af in Café de Voogd. De opbrengst (€ 1.955) zal worden besteed aan het 
bouwen van een nieuwe vakschool in Oeganda, zodat kinderen (veelal weeskinderen 
en/of kinderen die in de gevangenis hebben gezeten) een vak kunnen leren.

Dam tot Damloop 
In september deed Stichting Cucu voor de zevende keer mee aan de Dam tot 
Damloop. Dertig lopers liepen de 10 Engelse Mijl en lieten zich sponsoren door vrienden 
en kennissen. Alle kosten zijn door bedrijven gesponsord, waardoor de totale opbrengst 
(€ 3.541) kan worden besteed aan het kippenproject in Zuid-Afrika. Zo dragen we bij aan 
de aanschaf van materiaal, het kopen van voer voor de kippen en de ‘verzorg-training’ 
van de kinderen van het weeshuis door een lokale boer.

Cucu Eet en Weet
In juni organiseerde Stichting Cucu voor het eerst een ‘Eet en Weet’ in Den Haag. Tijdens 
een huisgemaakt drie-gangendiner werden de aanwezigen getrakteerd op lekker eten, 
mooie wijnen en een lezing over ‘Global English’ door Dr. Laura Rupp van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Op deze dag is maar liefst € 1.095 opgehaald voor de 
wederopbouw van een school in Nepal.

Donaties 
Donateurs die periodiek een vast bedrag overmaken aan Stichting Cucu zijn een 
belangrijke vaste inkomstenbron. Zo ook een aantal bedrijven: zij koppelen hun naam 
aan Stichting Cucu door bijvoorbeeld een vast project te steunen met een jaarlijkse 
bijdrage.

Voor meer details, zie de volledige jaarrekening.



IUitgaven 2015: € 12.548

n 2015 hebben wij de volgende projecten ondersteund:

• India: India Vision Foundation – Levensonderhoud en opleiding van 20 kinderen.
• Nepal: Stichting Maya – Wederopbouw van een school, verwoest door aardbevingen.
• Kenia: Stichting Macheo – Kindsponsoring Susan.
• Zuid-Afrika: Stichting Tshwaranang – Restant van 2014 voor de bouw van een lokaal         
   voor de Mketse primary school.
• Oekraïne: Henri Nouwen Stichting – Zomerkamp voor 37 gehandicapte kinderen.

De kosten van Stichting Cucu waren in 2015 € 1.071
Dit bedrag is hoger dan voorgaande jaren doordat we kosten hebben moeten maken 
voor aanpassingen aan de website www.cucu4children.nl. Echter, voor deze 
aanpassingen is € 900 gesponsord door twee donateurs en dit bedrag is meegenomen 
bij de inkomsten. Dit betekent dat ook in 2015 meer dan 99% van de inkomsten besteed 
is aan kinderen in ontwikkelingslanden. Voor meer details zie de volledige jaarrekening. 

Cucu 10 jaar
De afgelopen 10 jaar heeft Stichting Cucu meer dan 45 verschillende projecten in 11 
landen ondersteund. We hebben € 300.000 opgehaald, waarvan € 256.000 besteed is 
aan onderwijsprojecten voor (wees)kinderen en waarvan een deel gereserveerd is voor 
onderwijs. Over deze periode hebben we meer dan 10.000 kinderen direct bereikt en 
nog veel meer kinderen indirect. We hebben drie keer een bestuurswissel gehad; vanaf 
2013 bestaat het bestuur uit 9 bestuursleden. We hadden nooit zoveel kunnen bereiken 
zonder onze donateurs en vrijwilligers. Meer dan 200 vrijwilligers hebben zich de 
afgelopen 10 jaar voor Cucu ingezet. In het bijzonder bedanken we alle 
bedrijfssponsoren, Dam tot Damloop hardlopers, de Walking Dinner koks en 
huiseigenaren, de rommelmarkt verkopers, de Huiskamerfestival artiesten en 
huiseigenaren, de transporteurs van goederen, de vertalers, de redacteuren, de 
designers en onze webmaster!

Een terugblik op een aantal projecten . . .

Kenia - Stichting Macheo (sinds 2006)
In 2006 was Tessa (bestuurslid) bij Macheo Children’s Centre als vrijwilligster. Toen waren 
er nog maar 13 weeskinderen die werden opgevangen in het Macheo Children’s Home. 
De Macheo staf en Tessa begonnen met een nieuw project: een lunch verzorgen op 
een van de scholen in de sloppenwijk Kiandutu. Macheo regelde de inkopen en een 
aantal mama’s kookte een warme maaltijd voor de allerarmste kinderen op school. Tien 
jaar later bestaat Macheo uit een groot stuk land waarop een weeshuis voor 56 kinderen 
staat en waar een grote boerderij voor inkomsten zorgt. Het lunchproject is uitgegroeid 
tot een regionaal project waardoor meer dan 14.000 kinderen een lunch krijgen op 
school. Daarnaast krijgen al deze kinderen een ontwormingskuur, psycho-sociale hulp, 
voorlichting en oudere meisjes krijgen maandverband wanneer ze ongesteld worden. 
Ook de bus die Stichting Cucu aan Macheo heeft gesponsord heeft een flink aantal jaar 
meegedraaid. Een paar jaar terug is hij dan toch verkocht en is er een kleinere bus voor 
in de plaats gekomen. Momenteel ondersteunt Stichting Cucu alleen nog de kosten 
voor het levensonderhoud van een van de meisjes uit het Macheo Children’s Centre, 
Susan. Zij is bijna klaar met haar middelbare school en heeft ambities om, net als haar 
oudere zus, het kappersvak te leren. Met veel trots kijken we terug op alle projecten 
waar Stichting Cucu een bijdrage aan heeft kunnen leveren in Kenia de afgelopen tien 
jaar. 



India – Net4Kids (sinds 2007)
Via Net4kids heeft Stichting Cucu twee straatmeisjes in Calcutta, Nilofer én Sanju, 
gesponsord. Beide meisjes zaten op de Loreto Bowbazar school in Calcutta, waar Fenna 
(bestuurslid) in 2006 vrijwilligerswerk heeft gedaan. In 2015 vroegen wij Net4Kids hoe het 
deze meisjes verder vergaan is. Na haar schoolopleiding is Nilofer getrouwd. Zij woont 
sindsdien bij haar schoonfamilie en maakt het goed. Ook Sanju heeft eerst haar 
schoolopleiding afgemaakt tot en met 10th Standard (vergelijkbaar met VMBO-t in 
Nederland). Zij is getrouwd en woont met haar man in bij haar schoonfamilie in 
Allahabad. Ze hebben een zoontje. Haar man heeft werk en onderhoudt de hele 
familie. Zelf werkt ze als naaister. Ze maakt het goed.

India – India Vision Foundation (sinds 2008)
In 2008 bezocht ons (ex)bestuurslid Marjolein Miedema New Dehli. Ze kwam daar in 
aanraking met de Indian Vision Foundation. Deze stichting had het project “Children of 
Vulnerable Families” (CVF) gestart. 
Het doel van dit project, dat nu 190 kinderen bereikt, is kinderen van criminele ouders te 
begeleiden en scholing te geven om zo te proberen de cirkel van criminaliteit te 
doorbreken. In India blijven kinderen tot 6 jaar bij hun moeder in de gevangenis, daarna 
worden ze van hun moeder gescheiden. Ze lopen dan een groot risico om later ook in 
de criminaliteit te belanden; dit risico wordt nog groter door analfabetisme, gebrek aan 
sociale zekerheid en het leven in de sloppenwijk. Via het CVF project worden de 
kinderen intern opgevangen of bij familie geplaatst. Door counselors wordt ervoor 
gezorgd dat de kinderen naar school gaan en medische verzorging krijgen. Ook voor 
schoolgeld en boeken wordt gezorgd. De familie wordt begeleid bij de opvoeding van 
de kinderen en hen worden de basisregels voor hygiëne bijgebracht. 
Marjolein was zo onder de indruk dat Stichting Cucu in 2008 besloot om voor 20 kinderen 
jaarlijks het onderhoud en de begeleiding te doneren. De eerste “Cucu kinderen” 
hebben hun middelbare school inmiddels afgerond. Twee van hen zijn toegelaten tot 
een universiteit, anderen zijn een technische of administratieve opleiding gaan volgen. 
Tessa en Danita (bestuursleden) hebben dit project bezocht; ze hebben verschillende 
counselors gesproken en waren onder de indruk van wat er bereikt wordt.

Zuid-Afrika – Stichting Tshwaranang –  een keuken voor de Ebomini basisschool 
(sinds 2009)
Tessa (voorzitter) kwam in contact met Stichting Tshwaranang toen zij in 2007 in Pretoria 
was voor onderzoek. Stichting Tshwaranang was op zoek naar een sponsor voor een 
nieuwe keuken voor de Ebomini basisschool in de sloppenwijk Ivory Park om kinderen 
behalve onderwijs ook een gezonde maaltijd te kunnen geven, waardoor de kinderen 
zich tijdens de schooldag beter zouden kunnen concentreren. De opbrengst van het 
Walking Dinner 2009 inclusief een verdubbelaar , in totaal ruim € 20.000, werd 
beschikbaar gesteld voor de nieuwe keuken. De keuken werd al snel gebouwd en 
ingericht met een aparte kookeenheid, flinke bergruimte en een grote open werkruimte 
met een groot uitgifteluik voor het uitdelen van de maaltijden. Het hele project inclusief 
de ‘running’ en het onderhoud van de keuken is overgedragen aan de Ebomini school 
en het schoolbestuur. De keuken verstrekt in 2015 dagelijks gezonde maaltijden aan 
ongeveer 2.500 kinderen!

De overige Cucu projecten staan vermeld op de website www.cucu4children.nl



(Oud) Bestuursleden

Tessa van Charldorp (2006 – heden)
Fenna van Charldorp (2006 – heden)
Danita van Charldorp (2006 – heden)
Peter van Raalte (2006 – heden)
Joost van Ravesteijn (2008 – heden)
Loes Altenburg (2009 – heden)
Hannah Veldt (2011 – heden)
Roos Veneman (2011 – heden)
Lieke van Amelsfort (2013 – heden)
Marjolein Miedema (2006 – 2009)
Inge van Reisen (2006 – 2008)
Wanda Pilouw (2006 – 2011)
Voor meer informatie zie het volledige beleidsplan 2014-2016

Contact
Stichting Cucu 
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