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Beste lezer van dit unieke Cucu-jaarverslag 2010,
Dit jaarverslag in de vorm van een kwartetspel laat u
zien welke projecten Cucu heeft ondersteund in 2010,
welke uitgaven, inkomsten en reserveringen er waren,
welke beurzen toegekend zijn, hoe deze projecten zijn
uitgevoerd en nog veel meer. Kleinschaligheid en
duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij
vertrouwen erop dat wij onze boodschap op deze
wijze duidelijk hebben overgebracht. Voor meer
informatie kunt u onze website bekijken:
www.cucu4children.nl. Als u nog vragen heeft, kunt u
ons e-mailen – wij hebben graag persoonlijk contact
met onze donateurs, collega’s, vrijwilligers, vrienden en
andere geïnteresseerden.
Tessa van Charldorp
Voorzitter stichting Cucu
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Stichting Cucu organiseerde dit jaar geen ‘walking dinner’
maar een ‘biking dinner’. Zaterdag 19 juni ﬁetsten meer dan
tachtig deelnemers van huis naar huis om heerlijk te eten. De
deelnemers betaalden €35,- per persoon voor een aperitief,
een driegangenmenu en koﬃe na op vijf verschillende lokaties.
Het eten werd gesponsord door lokale ondernemers uit Teylingen. Daardoor kwam de gehele opbrengst van zowel het
eten als de loterij ten goede aan stichting Cucu. Bij elkaar is er
wel € 4.000 bij elkaar geﬁetst en gegeten!
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Voor de derde keer deed stichting Cucu mee aan de Dam tot
damloop om geld op te halen voor één van haar projecten. In
2010 liep Cucu in samenwerking met stichting Macheo de
Dam tot damloop. Dit resulteerde in een groep van maar liefst
80 hardlopers die ofwel vier Engelse mijl renden in Zaandam,
of de tien Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Het was
een ontzettend gezellige dag met mooie hardlooptijden en
persoonlijke records. Bij elkaar is er door de dertig Cucuhardlopers ruim € 3.000 bijelkaar gelopen voor het onderwijsprogramma in Thika, Kenia.

activiteiten

activiteiten
feestjes

rommelmarkt walking dinner

damloop

In 2010 hebben er weer door het hele land feestjes plaatsgevonden waarvan de opbrengst bestemd was voor stichting
Cucu. Er was een groot verjaardagsfeest in Sassenheim, een
50-jarig huwelijk in Noordwijkerhout, een prachtig feest in
Hoofddorp en een pensioneringsfeest in Amsterdam. Ook werd
er feest gevierd in Zandvoort waar 100 kinderen meededen met
een straatvoetbaltoernooi voor stichting Cucu.

rommelmarkt walking dinner

damloop

feestjes

Philip en Noortje uit Voorhout hebben samen met hun nichtje
Sarah uit Noordwijk goede zaken gedaan op Koninginnedag. Zij
hebben op de vrijmarkt gestaan en allerlei spulletjes verkocht.
De helft van de opbrengst is naar stichting Cucu gegaan. Daarnaast heeft een aantal bestuursleden in 2010 in Voorburg op de
rommelmarkt gestaan voor stichting Cucu.
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Via een Cucu-donateur zijn we in 2009 in contact gekomen met
de organisatie Hotel con Corazón in Nicaragua die fondsen zocht
voor de bouw van een speeltuin. Deze speeltuin is volop in
gebruik en in 2010 heeft Cucu geld beschikbaar gesteld voor het
onderhoud ervan. Via Hotel con Corazón maakte Cucu vervolgens in 2010 kennis met stichting Empowerment International.
Deze stichting zocht een sponsor voor 300 paar schoenen voor
straatkinderen en dat heeft Cucu in 2010 mogelijk gemaakt.
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In Azië heeft stichting Cucu in 2010 twee programma’s in India
ondersteund en één in Indonesië. In Calcutta ondersteunt Cucu
sinds 2006 – via sponsoring van een regenboogmeisje - het
opvangprogramma voor straatkinderen van de Loreta School en
Net4Kids. Daarnaast zijn in 2010 via India Vision Foundation ook
weer 20 kinderen in de omgeving van Delhi via Cucu-fondsen
naar school gegaan. In Indonesië is eenmalig een project op het
gebied van computerlessen door Cucu ondersteund.
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Dit jaar heeft Cucu voor de tweede keer een zomerkamp in de
Oekraïne gesponsord voor twintig gehandicapte kinderen uit
een weeshuis in Zaluchchya via de Henri Nouwen stichting. Het
doel van het project is de kwaliteit van het leven van de
kinderen te verbeteren. Voor de weeskinderen was het ook dit
jaar weer een hele belevenis: voor een aantal kinderen was dit
de eerste keer dat ze in de bergen waren. De kinderen genoten
van de frisse buitenlucht en door middel van zang, spel, dans en
schilderen werden zij gestimuleerd zich meer open te stellen.

Afrika

Zuid-Amerika
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Sinds het ontstaan van Cucu worden er projecten in Kenia en in
Zuid-Afrika ondersteund. In Kenia heeft stichting Macheo wederom
fondsen ontvangen voor het outreach- en papprogramma en voor
kindsponsoring. In 2010 zijn er voor het laatst fondsen overgemaakt naar de kinderopvang Sedimosang in Ivory park, Zuid-Afrika.
Sedimosang doet nu haar best om zelfstandig verder te gaan. In
Zuid-Afrika hebben we in 2010 kennis gemaakt met stichting
Limpopo. Via een bijdrage van Cucu heeft deze stichting twee
leeskisten gekocht. De leeskisten worden ingezet voor onderwijs
aan 25 gehandicapte kinderen in Elim.
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De voorzitter van stichting Cucu in 2010 was Tessa van
Charldorp. De voorzitter behoudt het overzicht van de stichting.
Ze zit vergaderingen voor en stuurt andere bestuursleden aan.
Het beleidsplan houdt ze goed in de gaten en ze stelt dit één
keer per jaar ter discussie. Ze zorgt ervoor dat alle projecten en
evenementen in lijn zijn met het Cucu-beleid. Ze speelt een
actieve rol in de coördinatie van projecten wereldwijd en in de
fondsenwerving in Nederland. De voorzitter breidt ook het
netwerk uit door contacten te leggen en te onderhouden.
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In 2010 was Fenna van Charldorp de penningmeester bij stichting Cucu. De penningmeester houdt maandelijks de ﬁnanciën bij
en rapporteert hierover tijdens de vergaderingen. In september
2010 heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd. De
penningmeester stelt de jaarrekening op die vervolgens door het
bestuur wordt goedgekeurd.
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In 2010 was Loes Altenburg de secretaris van stichting Cucu. Als
dagelijks bestuurslid beheert de secretaris het e-mail account
en ontvangt zij de post voor de stichting. Ze houdt zich bezig
met het verzamelen van informatie en schrijven van artikelen
voor nieuwsbrief en website en speelt een rol in voorlichtingsactiviteiten. De secretaris notuleert bij vergaderingen en helpt
mee met het organiseren van activiteiten.
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In 2010 had stichting Cucu twee adviserende bestuursleden,
Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn. De adviserende
bestuursleden geven gevraagd en ongevraagd advies over de
gang van zaken, projectvoorstellen, projectverantwoordingen,
de ﬁnanciën en het beleid van de stichting. De bestuursleden
zijn van alle nieuwe projectvoorstellen op de hoogte en spelen
een belangrijke rol bij de goedkeuring van nieuwe projecten en
de verantwoording hiervan.
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Cucu betekent kleinkind in het Indonesisch. Kleinkinderen zijn
de nieuwe generatie, nieuwe hoop, een symbool voor de
toekomst. Cucu is een kleinschalige stichting die zich richt op
het sponsoren van kleinschalige projecten in derdewereldlanden die het leven van kinderen verbeteren, zodat zij meer
kansen krijgen in de toekomst. De projecten worden zoveel
mogelijk samen met of door de lokale initiatiefnemers uitgevoerd. Stichting Cucu wordt bestuurd en ondersteund door
vrijwilligers. Daardoor gaat bijna 100% van het ingezamelde
geld naar de projecten.
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Stichting Cucu streeft ernaar het leven van kinderen in derdewereldlanden te verbeteren zodat zij meer kansen in de
toekomst krijgen. Cucu doet dit door zich te richten op de
volgende speerpunten:
1) onderwijs;
2) medische zorg en welzijn;
3) sport, spel, cultuur en ontwikkeling.
Cucu richt zich op kleinschalige projecten en werkt zoveel
mogelijk met lokale partners.
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Stichting Cucu heeft een beleidsplan waarin het actuele beleid
staat beschreven en waarin drie jaar vooruit wordt gekeken. In dit
plan staat bijvoorbeeld wat de uitgangspunten van Cucu zijn, hoe
Cucu fondsen werft en hoe zij dat de komende drie jaar wil gaan
doen. In het plan staat ook hoe de stichting zichzelf kan evalueren
en hoe zij toekomstige projecten beoordeelt. Er wordt aandacht
besteed aan de samenstelling van het bestuur en aan de wijze
waarop Cucu vrijwilligers kan betrekken bij de stichting. Eén keer
per jaar is er met het hele bestuur een beleidsvergadering. Tijdens
deze vergadering wordt het beleidsplan besproken en zonodig
aangepast.
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Cucu is een kleinschalige stichting en dit wil zij ook graag
blijven. Cucu heeft haar netwerk uitgebreid om op deze manier
geschikte projecten te zoeken en te ondersteunen. Ook is deze
netwerkuitbreiding nodig geweest om bij alle projecten nauw
betrokken te blijven en deze persoonlijk te kunnen bezoeken.
Eén keer per jaar evalueren de bestuursleden de strategie en
het beleidsplan.
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Stichting Cucu steunt projecten op het gebied van zorg en
welzijn. Kleine kinderen worden soms in erg slechte omstandigheden aangetroﬀen. Met goede verzorging, voeding en
medische zorg kunnen bepaalde ziektes makkelijk worden
overwonnen. Stichting Cucu heeft het afgelopen jaar een lunchen papprogramma in Kenia en ook een groenteprogramma in
Zuid-Afrika ondersteund waardoor de betrokken kinderen beter
gevoed en minder vatbaar zijn voor ziektes. Wereldwijd is de
kindersterfte met 20% afgenomen in de afgelopen 20 jaar; Cucu
is blij daaraan op bescheiden wijze te hebben kunnen bijdragen.
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Onderwijs vormt de basis van ontwikkeling en de basis van
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In ontwikkelingslanden
gaat een groot percentage van de kinderen niet naar school.
Stichting Cucu heeft in 2010 een project gesteund in Suriname,
waar onderwijs werd aangeboden aan blinde kinderen. Ook in
Indonesië werd door sponsoring van lesmateriaal en een computer onderwijs bevorderd. In Afrika zorgt Cucu er al jaren voor
dat kinderen op een aantal scholen te eten krijgen. Ook steunt
Cucu boekenprojecten. Boeken worden in stevige leeskisten
geleverd aan scholen en kleine bibliotheken in Zuid Afrika en
Kenia.
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Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen;
de mogelijkheid om even kind te kunnen zijn is belangrijk. Cucu
heeft bijgedragen in het onderhoud van een speeltuin in Nicaragua, waardoor de kinderen er veilig konden blijven spelen. In de
Oekraïne gingen kinderen op zomerkamp om er even uit te zijn
en te leren van elkaar in een andere omgeving.
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Bij natuurrampen worden ook veel kinderen getroﬀen en is er
soms acute hulp nodig. Afgelopen jaar heeft Cucu in Cambodja
na een overstroming van een dorp ﬁnanciële steun geboden om
op deze manier de toekomst van deze kinderen een klein beetje
te verbeteren. Ook na de aardbeving in Haïti heeft stichting
Cucu een kleine bijdrage geleverd.
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Vier studenten Bewegingsonderwijs gingen begin 2010 naar Nepal
voor een stage. Hier hebben zij bewegingsonderwijs gegeven op
scholen en lesplannen in elkaar gezet zodat de gymleraren op de
scholen met nieuwe lesideeën en materialen aan de slag konden gaan
en blijven. Yannick, Koen, Evelien en Louise vroegen hiervoor een
beurs aan. Sommige materialen kochten ze al in Nederland, zoals een
parachute. Andere materialen kochten ze lokaal. Yannick schrijft: “Wij
zijn ervan overtuigd dat de scholen met de materialen aan de slag
gaan. Ze hebben gezien hoeveel plezier de kinderen ermee hebben.
We hebben ook de nadruk gelegd op het opruimen van de spullen.
Hierdoor zullen de materialen veel langer meegaan en we zagen nu al
dat ze met veel zorg de materialen opruimden.”
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In 2010 heeft Niels vrijwilligerswerk gedaan in Pondicherry in het
zuiden van India. Hier heeft hij met behulp van de Cucu-beurs en
een lokale stichting een avondschool opgericht. In de namiddag
komt een groep kansarme kinderen uit de stad naar het centrum
waar ze werken aan hun huiswerk. Ook krijgen ze bijles in bepaalde
vakken. Er is voldoende ruimte voor ontspanning, spel en, bovenal,
plezier. Niels schrijft: “Ik heb geleerd geduld op te brengen,
vastberadenheid te tonen, cultuurverschillen te respecteren maar
deze ook niet te belangrijk of onoverkomelijk te maken. De kans om
met een Cucu-beurs een sociaal project op te zetten in India heeft
mij een ontzettend waardevolle kans geboden om te leren.”
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Carlijne ging in 2010 drie maanden naar Nepal. Daar woonde ze bij
een gezin in de bergen en deed ze vrijwilligerswerk op een aantal
scholen in de buurt. Op deze scholen heeft ze met behulp van de
Cucu-beurs gymles kunnen geven en gymartikelen kunnen
aanschaﬀen. Gymles is in Nepal niet vanzelfsprekend. Carlijne heeft
de materialen gekocht in overleg met de gymleraar. Ook heeft ze een
mooie opbergkast in elkaar laten timmeren. Carlijne vertelt: “Tijdens
het bewegingsonderwijs krijgen de kinderen de kans om vrij te
bewegen en lol te maken. Deze lessen zijn daarom ook erg belangrijk! Ik vond het erg leuk om te zien dat de kinderen zo positief
waren en dat alle kinderen met veel energie meededen met de
lessen."
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In de zomer van 2010 ging Lynne naar een klein dorpje in Cambodja
om vrijwilligerswerk te doen. Bij aankomst heeft ze met andere
vrijwilligers en de dorpsbewoners in de dorpsraad bepaald waar ze de
Cucu beurs aan wilden besteden. Met behulp van lokale bouwexperts
hebben Lynne en andere vrijwilligers lokaal inkopen gedaan en een
bouwproject binnen korte tijd kunnen afronden. Lynne schrijft:
“Stichting Cucu heeft de mensen van het project de mogelijkheid
geboden een toilet te bouwen en een oud toilet te renoveren, zodat
de hygiëne voor de kinderen aanzienlijk verbeterd is. Een veilige trap
was noodzakelijk en ook dit hebben wij bereikt. Niet alleen de veiligheid voor de kinderen is hiermee vergroot, ook is er via dit project
werkgelegenheid geboden aan dorpsbewoners.
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In 2010 heeft Maarten op vrijwillige basis mutaties van de
website www.cucu4children.nl bijgehouden. De website blijft
een belangrijk middel om geïnteresseerden, beursalen en
partners te bereiken. In 2011 is het streven de website vaker te
actualiseren.
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Kennis delen is een belangrijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking, niet alleen in de ontwikkelingslanden zelf, maar
ook in Nederland. Zo zijn Tessa en Loes in 2010 bij BSO de
Theepot geweest om daar voorlichting te geven over de situatie
van kinderen in andere landen en de mogelijkheden die er zijn
om hier een kleine bijdrage aan te leveren.
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Voor het derde jaar publiceert stichting Cucu een jaarverslag.
Door middel van het jaarverslag laten we onze donateurs,
vrijwilligers, belanghebbenden en andere geïnteresseerden zien
dat we transparant kunnen rapporteren over onze inkomsten,
uitgaven, projecten en beleid & strategie. Het jaarverslag ziet
Cucu dan ook als een verantwoordingsverslag van de stichting.
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In 2010 zijn er vier digitale nieuwsbrieven verschenen en een
extra nieuwsﬂash. De bestuursleden maken zelf de nieuwsbrief.
Voor 2011 is de wens om iemand te vinden die de nieuwsbrief
naar het Engels wil vertalen. De nieuwsbrieven worden naar
ongeveer 400 geïnteresseerden per e-mail verstuurd via
ask.cucu@gmail.com.
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De inkomsten van stichting Cucu kwamen in 2010, evenals in
2009, voor het grootste deel uit acties die georganiseerd zijn
door derden. De inkomsten uit eigen fondsenwerving waren in
2010 een stuk hoger dan in de jaren ervoor. Dit komt door een
toename van particuliere giften (een particulier heeft eenmalig
€ 4.500,- gedoneerd). De jaarrekening is te downloaden op
www.cucu4children.nl.
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In totaal is er in 2010 € 26.155,- besteed aan Cucu-projecten.
Deze projecten bevonden zich in Kenia, Zuid-Afrika, India, Equador, de Oekraïne, Suriname, Nicaragua en Indonesië. Via het
Cucu-netwerk en door middel van beurzen vindt Cucu nieuwe
projecten die zij wil ondersteunen. De jaarrekening is te downloaden op www.cucu4children.nl.
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Onkosten 2010
Dam tot damloop

321

ING bank

133

Kamer van Koophandel

26

Website domein

15

Totale onkosten

495

Stichting Cucu streeft ernaar haar onkosten zo laag mogelijk te
houden zodat bijna alle inkomsten besteed kunnen worden aan
het steunen van kinderen via de projecten. In totaal bedroegen
onze onkosten € 495,-, dit is 1.85% van onze totale uitgaven.
Deze onkosten werden vooral gemaakt om de eigen fondsenwerving te kunnen realiseren.

Om een goed overzicht te houden van de uitgaven voor de
komende jaren maakt Cucu reserveringen voor de komende
twee jaar. Zo is het transparant welke uitgaven er gepland zijn.
Ook is het voor de betrokkenen bij projecten en de kinderen die
Cucu steunt prettig te weten dat de ondersteuning gegarandeerd
is. In totaal heeft Cucu in 2010 € 47.163,- gereserveerd voor
2011 en 2012.
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Sinds 1 januari 2008 zijn giften aan goede doelen aftrekbaar van
het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Cucu heeft
vanaf 1 januari 2008 deze ANBI status van de belastingdienst
gekregen. Zie voor meer informatie over de ANBI regeling:
www.anbi.nl .

belanghebbenden
vrijwilliger

periodiek
donateur

partner

donateur

Cucu maakt veel gebruik van vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij
schoolprojecten, de Damloop of het Walking Dinner. Ester en
Hannah Veldt, koks bij het biking dinner 2010, zeggen: “Het is
leuk en gezellig om als kok een bijdrage te leveren aan stichting
Cucu. Een middag in de keuken met af en toe een hoop stress
maar veel voldoening als je het diner kunt opdienen. En
natuurlijk een heel goed gevoel als je hoort hoeveel geld er aan
het einde van de avond voor stichting Cucu is opgehaald!”
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In 2010 waren er acht periodieke donateurs. In totaal schonken
zij € 2.480,-. Vier donateurs maken maandelijks een bedrag over.
Een van de acht donateurs maakt gebruikt van een notariële
akte. In 2011 zullen we op zoek gaan naar een notariskantoor
dat ons wil helpen met het opstellen van notariële aktes voor
onze donateurs.
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In 2010 werkte Cucu samen met lokale partners uit Nicaragua,
Equador, Suriname, Indonesië, India, de Oekraïne, Kenia en
Zuid Afrika. Soms hebben Nederlanders zich gevestigd in een
land en hebben daar een stichting opgezet waar Cucu mee
samenwerkt. Het kan ook zijn dat we in contact zijn gekomen
met mensen uit het land zelf die projecten opzetten voor
kansarme kinderen. Zonder partners zou stichting Cucu haar
projecten niet uit kunnen voeren.

inhoudsopgave

Zwart: activiteiten
Lichtblauw: projecten
Donkerblauw: bestuursleden
Grijs: algemeen
Lichtgroen: hulp
Oranje: beurzen
Paars: communicatie
Rood: ﬁnanciën
Roze: belanghebbenden

tot slot

Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor
eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van stichting
Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden tegenover alle mensen die Cucu het afgelopen jaar ﬁnancieel hebben
ondersteund, zich ingezet hebben voor het inzamelen van geld
of bij de uitvoering van projecten. Wij hopen in 2011 ook weer
op deze mensen te mogen rekenen.
Veel speelplezier!
Het Cucu bestuur 2010

Stichting Cucu
Hoofdstraat 154a
2171 BL Sassenheim
e: ask.cucu@gmail.com
i: www.cucu4children.nl
f: stichting cucu
Dit kwartetspel jaarverslag is gemaakt door Fenna, Hannah en Tessa.
Met dank aan Inge, Ottelien en Rein.

kamer van koophandel Lisse: 28108173
giro: 1290556

