
Beste lezer van nieuwe Cucu-jaarverslag in kwartet-
vorm,

Het jaarverslag 2011, wederom in de vorm van een 
kwartetspel, laat u zien welke projecten Cucu heeft 
ondersteund in 2011, welke uitgaven, inkomsten en 
reserveringen er waren, hoeveel kinderen bereikt zijn 
met Cucu projecten en nog veel meer. Via deze speelse 
manier van rapporteren stralen wij kleinschaligheid en 
transparatie uit. U kunt het kwartetspel online bekijken 
of zelf uitprinten om ermee te spelen. De spelregels 
vind u vooraan in het kwartet.
 
Voor meer informatie kunt u onze website bekijken: 
www.cucu4children.nl. Als u nog vragen heeft, kunt u 
ons altijd e-mailen; wij hebben graag persoonlijk con-
tact met onze donateurs, collega’s, vrijwilligers, vrien-
den en andere geïnteresseerden.

Tessa van Charldorp
Voorzitter stichting Cucu
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REGEL 3:
Cucu steunt projecten voor kinderen in de leeftijd van 0 
tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan direct of indirect 
op kinderen van toepassing zijn. Direct is het sponso-
ren van basisonderwijs van een kind. Indirect is het 
sponsoren van een leerkracht van een basisschool, 
waar meerdere kinderen baat bij hebben.

REGEL 4:
Cucu gelooft in de ondersteuning van kleinschalige, 
lokale initiatieven en projecten. Zij werkt samen met 
initiatiefnemers onafhankelijk van religie of ras.

REGEL 5:
De VN millenniumdoelen vormen richtlijnen en inspi-
ratie voor het Cucu bestuur. De drie Cucu speerpunten 
(zie spelregel 2) komen overeen met de VN millennium 
ontwikkelingsdoelen (bron:http://www.minbuza.nl/nl). 
Graag werkt Cucu samen met lokale initiatiefnemers 
die ook bekend zijn met de Millenniumdoelen. Cucu is 
ervan overtuigd dat ook kleine bijdragen een grote, 
positieve invloed op de samenleving kunnen hebben.
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REGEL 1:
Cucu steunt projecten voor kinderen in ontwikkelings-
gebieden. Dit zijn gebieden of landen waar er grote 
armoede bestaat en waar de levensstandaard laag is. 
Volgens de VN bestaat er geen definitie van ‘ontwikkel-
ingsland’ maar kunnen landen zelf aangeven of ze 
zichzelf zien als ontwikkeld, onontwikkeld of ontwikkel-
ingsland.

REGEL 2:
Cucu vindt dat kinderen een goede basis verdienen die 
bestaat uit onderwijs, medische zorg, voedsel en 
welzijn, sport, spel, cultuur en algemene ontwikkeling. 
Hiermee hebben zij een grotere kans om te overleven 
en kunnen kinderen een betere toekomst tegemoet 
gaan. Deze thema’s zijn dan ook de drie speerpunten 
waar Cucu zich op richt:

1. Onderwijs (basis onderwijs, middelbaar onder 
           wijs, vervolgonderwijs)
2. Medische zorg, voedsel en welzijn
3. Sport, spel, cultuur en algemene ontwikkeling



REGEL 8:
Cucu draait op vrijwilligers. In 2011 waren er meer dan 
50 vrijwilligers actief. Sommige vrijwilligers hebben zich 
eenmalig ingezet, bijvoorbeeld met het helpen koken 
voor het Walking Dinner. Sommigen hebben zich ook 
structureel ingezet, bijvoorbeeld voor het redigeren 
van de kwartaalnieuwsbrief.

REGEL 9:
Cucu heeft zeer lage overheadkosten. In 2011 waren de 
overheadkosten 0,63% van de inkomsten (zie ook de 
jaarrekening 2011 op www.cucu4children.nl). In 2010 is 
besloten dat bestuursleden een onkostenvergoeding 
kunnen krijgen (zoals het declareren van kantoor- of 
reiskosten). Hiervan is in 2011 geen gebruikgemaakt. 
Het bezoeken van de projecten van Cucu door een 
bestuurslid of iemand uit het netwerk van bestuurs-
leden gebeurde op eigen kosten tijdens privéreizen.

 

spelregels spelregels
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REGEL 6:
Het bestuur van Cucu werkt op vrijwillige basis. Het 
bestuur bestond in 2011 uit acht leden die minimaal 
vier keer per jaar bijeenkomen. Drie leden vormen het 
dagelijks bestuur. Cucu werkt met een meerjarig bele-
idsplan en begroting waarin de (financiële) strategie is 
uitgezet. In 2011 waren de belangrijkste aandachtspun-
ten: 

1. het continueren van de fondsenwerving zoals Cucu die tot nu 
toe heeft gedaan;
2. het onderhouden van de banden met langdurige projecten;
3. het verkrijgen van meer inzicht in de overheadkosten van  
lokale partners; 
4. het uitbreiden van de Cucu beurs via een nieuw aangestelde 
beurs coördinator; en
5. het stimuleren van Nederlanders om zich actief in te zetten 
voor kansarme kinderen via onze website en nieuwsbrieven.

REGEL 7:
Cucu werkt met intern toezicht. Twee van de acht 
bestuursleden hebben een adviserende en toezich-
thoudende functie (zie kwartet 5). De adviseurs ont-
vangen geen vergoeding voor hun inspanningen.



-- Cucu van plan om een nieuwe, minder arbeidsinten-
sieve, activiteit op te zetten in deze regio.

3) Risico’s in ontwikkelingssamenwerking: Met ontwik-
kelingssamenwerking gaan risico’s gepaard. De kans dat 
er oorlogen uitbreken, politieke onrust ontstaat of 
natuurrampen zich voltrekken in het werkgebied van 
Cucu is groot. Cucu is hier zich van bewust, hoewel zij 
zich realiseert dat deze risico’s volledig buiten haar 
macht plaatsvinden. Meer structurele risico’s zoals 
corruptie, fraude, oneerlijke verdeling en besteding van 
de gelden worden waar mogelijk in kaart gebracht. 
Tijdens risicovolle situaties houdt Cucu nauw contact 
met haar lokale partners. Overige maatregelen om 
deze risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten staan nader 
beschreven in het beleidsplan.
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REGEL 10:
Het bestuur van Cucu is erop gericht risico’s zoveel 
mogelijk te vermijden.
 
1) Risico’s in de aansturing: Continuïteit in het bestuur 
is een risico. Doordat de stichting is begonnen met de 
drie zusjes van Charldorp ligt er veel kennis bij de 
oprichtsters. Inmiddels is het bestuur uitgebreid en zit 
er nog maar een van Charldorp zusje in het dagelijks 
bestuur. Kennis wordt hierdoor verspreid. Om de stabi-
liteit van het bestuur te waarborgen is het bestuur een 
mix van achtergrond en  leeftijd. Ook zorgen wij voor 
flexibiliteit in het takenpakket zodat de bestuursfunc-
ties goed te combineren zijn met werk en privé leven. 

2) Risico’s in fondsenwerving: Een organisatie als Cucu 
kan niet zonder fondsenwerving, maar veel van deze 
fondsenwervende activiteiten zijn arbeidsintensief. We 
hebben besloten dat we in 2012 het Walking Dinner 
overslaan. Om onze trouwe Cucu sponsoren uit de 
Bollenstreek te blijven betrekken bij de Stichting is -- 

 



REGEL 12
Naast bovenstaande regels heeft Cucu aanvullende 
voorwaarden voor haar projecten waar projecten aan 
moeten voldoen.

- Het project heeft een reëel en goed toegelicht finan-
cieel budget.
- De uitvoerende organisatie komt uit het Cucu netwerk 
(via samenwerkende organisaties, of het Cucu bestuur 
of via de beurskandidaten) en is persoonlijk betrokken 
bij het project. De communicatie tussen deze organi-
satie en Cucu verloopt goed.
- Projecten kunnen zo veel mogelijk op termijn zelfstan-
dig functioneren.
- De lokale gemeenschap is betrokken bij het project.

U bent nu klaar om te spelen! Veel plezier met het 
lezen en spelen van het Cucu-kwartet!
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REGEL 11:
Het bestuur van Cucu evalueert jaarlijks haar eigen 
functioneren en het functioneren van Cucu. De voorzit-
ter en penningmeester hebben een meerjarenoverzicht 
gemaakt en verschillende toekomstscenario’s 
uitgewerkt. Deze scenario’s zijn doorgesproken met de 
overige bestuursleden. Hieruit bleek dat Cucu zonder 
nieuwe inkomsten al haar gemaakte afspraken en 
toezeggingen kan nakomen tot in ieder geval 2013. In 
het meest positieve toekomstscenario kan Cucu al haar 
projecten nog tenminste drie jaar blijven ondersteunen 
en tegelijkertijd nieuwe projecten sponsoren. Daar-
naast heeft Cucu haar fondsenwervingsactiviteiten 
geëvalueerd (zie regel 10). 

 



Het jaarlijkse Walking Dinner evenement organiseert Cucu al 
zeven jaar in Sassenheim. Dit begon zelfs al voordat de stichting 
officieel als stichting is het leven werd geroepen. Tijdens dit 
gezellige evenement lopen deelnemers van huis naar huis waar ze 
drie gangen nuttigen in drie verschillende huizen. Alle 
ingrediënten worden gesponsord door lokale ondernemers en 
alle koks zijn vrijwilligers.  Dit betekent dat de opbrengst, €35,- 
per deelnemer, volledig naar de Cucu-projecten gaat. Ook dit jaar 
was de loterij aan het einde van de avond weer een succesvolle 
afsluiter. Het diner in combinatie met de loterij heeft in 2011 
€3.800,- opgebracht.

activiteiten activiteiten

walking dinner damloop acties rommelmarkt damloop walking dinneracties rommelmarkt

Cucu deed voor de vierde keer mee aan de Dam tot Damloop.  
Na een succesvolle samenwerking in 2010 sloegen stichting 
Macheo en Cucu in 2011 wederom hun handen ineen. Vijftig 
lopers renden 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam 
voor het educatieprogramma in Thika, Kenia. De startbewijzen 
en de shirtjes voor de Cucu lopers werden door hoofdsponsor 
Stevens van Dijck gesponsord. Hierdoor komen de volledige 
sponsorbijdragen van de lopers bij de kinderen in Kenia 
terecht. Door de lopers van Cucu en stichting Macheo is er 
€12.500 opgehaald (Cucu lopers haalden €4.343,- op).



Mensen in het netwerk van Cucu hebben op verschillende 
manieren geld opgehaald voor Cucu in 2011:

1. Donaties tijdens feestjes;
2. Collectes;
3. Sponsorloop.

Dit soort acties leveren vaak prachtige bedragen op en naams-
bekendheid onder een nieuwe groep mensen. In 2011 is er door 
activiteiten van derden €5.690,- opgehaald voor stichting Cucu.
.

activiteiten activiteiten

walking dinner damloopacties rommelmarkt damloopwalking dinner actiesrommelmarkt

De rommelmarkt is een van de eerste Cucu-activiteiten die voor een 
redelijk stabiel inkomen zorgen. Tijdens de eerste Cucu jaren stond het 
halve Cucu bestuur met familieleden iedere eerste zondag van de 
maand op de rommelmarkt in Voorburg. Dit leverde een grote naams-
bekendheid op. Het uitzoeken en verkopen van spullen kostte echter 
veel tijd. Ook stonden de opbrengsten niet in verhouding tot de 
tijdsinvestering. Na een kosten-baten analyse hebben wij besloten om 
hier niet meer mee door te gaan. In 2011 heeft de protestante 
gemeente Heerhugowaard wel een rommelmarkt gehouden.  De 
opbrengst van €1.850 is dankzij Tineke Stricker ten goede is gekomen 
aan stichting Cucu..



Cucu steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn. Kleine 
kinderen worden soms in erg slechte omstandigheden aanget-
roffen. Met goede verzorging, voeding en medische zorg kunnen 
bepaalde ziektes makkelijk worden overwonnen. Cucu heeft het 
afgelopen jaar weer het lunch- en papprogramma in Kenia 
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. 

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. 
Cucu doet sinds 2011 mee aan het maandverband programma 
waar meisjes les krijgen over ongesteld worden en hun veran-
derende lichaam. Ook kunnen ze voor erg weinig geld maand-
verband kopen. Hierdoor hoeven ze niet een week per maand 
van school weg te blijven, wat voorheen wel vaak gebeurde. In 
Afrika zorgt Cucu er al jaren voor dat kinderen op een aantal 
scholen te eten krijgen. Ook steunt Cucu boekenprojecten zoals 
het bibliotheekproject in Ghana

speerpunten speerpunten

welzijn &
gezondheid

welzijn &
gezondheid

educatie educatiesport & spel noodhulp sport & spel noodhulp



Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen; 
de mogelijkheid om even kind te kunnen zijn is belangrijk. Cucu 
heeft bijgedragen aan gymonderwijs in Nepal zodat kinderen 
iedere week met nieuwe materialen kunnen spelen zodat ze 
verschillende spellen en spelregels leren. In de Oekraïne gingen 
kinderen wederom op zomerkamp om er even uit te zijn en te 
leren van elkaar in een andere omgeving.

Bij natuurrampen worden ook veel kinderen getroffen en is er 
soms acute hulp nodig. Mochten er noodsituaties uitbreken in 
gebieden waar Cucu al actief is, hebben wij nauw contact met 
onze lokale partners. Afgelopen jaar zijn er geen acute situaites 
geweest en heeft Cucu geen noodhulp verleend. Wel heft Kenia 
te maken gehad met een extreme droogte. We hebben in 
samenwerking met Stichting Macheo zo veel mogelijk geld 
proberen in te zamelen met de Dam tot Damloop om de 
verhoogde voedselprijzen in Kenia te kunnen opbrengen.

speerpunten speerpunten
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educatie educatiesport & spel noodhulp sport & spelnoodhulp



In 2010 heeft een samenwerking tussen de Indiase NGO Primetrust en 
Cucu geresulteerd in het openen van een remedial school voor 
kinderen in het zuiden van India. Deze avondschool is onderdeel van 
een social enrichment centre. Overdag is de ruimte ingericht als 
naaiatelier waar lokale vrouwen les kunnen volgen en naaimachines 
tot hun beschikking hebben. In de namiddag komt een groep van 
maximaal 75 kinderen naar het centrum waar twee leraressen hen 
begeleiden bij de avondklas. De kinderen werken aan hun huiswerk en 
krijgen bijles in bepaalde vakken. Ook is er ruimte voor ontspanning, 
spel en bovenal plezier. In de schoolvakanties biedt het centrum een 
speciaal programma aan voor de kinderen. 

projecten 1

Margareth is 15 jaar en woont sinds 2007 met haar zusje en drie 
broers in het tehuis Blessed Generation in Ruiru, omdat haar 
ouders niet voor hen kunnen zorgen. Margareth heeft in het 
verleden altijd voor haar zusje en broertjes moeten zorgen, 
maar heeft de afgelopen jaren de zorg kunnen overlaten aan de 
mama’s van het tehuis. Margareth heeft goede schoolresultaten 
gehaald op de basisschool en is in 2008 toegelaten op een goed 
internaat in het westen van Kenia. Cucu betaalt via de Stichting 
Weeskinderen Kenia haar schoolopleiding. Fenna (bestuurslid) 
heeft Margareth sinds 2007 een aantal keren in Kenia bezocht 
tijdens privé reizen.

projecten 1

Huiswerk HuiswerkMargaret MargaretSusan SusanFamilies Families

Programma:   Huiswerkbegeleiding
Lokale partner:   Primetrust
Locatie:    Pondicherry, India 
Aantal kinderen:   maximaal 75 per dag 
Totaal bedrag 2011:  €1.140 
Totaal bedrag (per 
kind in 2011):   €15,20

Doelstelling: Het doel van de remedial school is een 
plek te bieden waar de kinderen zich veilig voelen en 
gestimuleerd worden om zo veel mogelijke nieuwe 
kennis op te doen en zich te ontplooien. 
.

Programma:   Kindsponsoring
Partner:    Stichting Weeskinderen 
Locatie:   Kenia, Ruiru, Kenia
Aantal kinderen:   1
Totaal bedrag 2011:  €720
Totaal bedrag (per 
kind in 2011):   €720

Doelstelling: De kansen van Margareth op de arbeids-
markt vergroten door haar middelbare school opleiding 
(inclusief levensonderhoud) voor een aantal jaar te 
bekostigen.



Susan is één van de 56 kinderen die permanent in Macheo Children’s 
Center woont. In 2011 heeft het weeshuis een ware metamorfose 
ondergaan. In plaats van twee grote zalen, één voor meisjes en één 
voor jongens, zijn er nu zeven huisjes op het terrein. De kinderen 
wonen in groepen met een Keniaanse mama of papa. Macheo doet er 
zoveel mogelijk aan de kinderen te laten opgroeien met de Keniaanse 
cultuur en Keniaanse normen en waarden: ze gaan naar een lokale 
school buiten het weeshuis, zitten op sportclubs en gaan waar 
mogelijk in de vakanties op bezoek bij familieleden. Cucu sponsort 
Susan’s verblijf in Macheo en betaalt ook haar schoolgeld. Fenna 
(bestuurslid) heeft Susan sinds 2008 een aantal keren in Kenia op 
school en bij Macheo bezocht tijdens privéreizen.

projecten 1

India Vision Foundation zorgt voor 173 kinderen van wie één of beide 
familieleden in de gevangenis verblijft. Twintig kinderen van die groep 
worden sinds 2008 door Cucu ondersteund. De cirkel van criminaliteit 
waar deze kinderen vaak in terecht komen wordt hier hopelijk mee 
doorbroken. De familieleden worden bij het proces betrokken, 
schoolgeld wordt direct betaald aan de school en boeken worden voor 
de kinderen gekocht. Kinderen krijgen medische hulp en vieren 
jaarlijks gezamenlijk hun verjaardag. Twee Cucu ambassadeurs, in 
Nederland wonende Indiërs, hebben in 2011 het project bezocht en 
alle kinderen gesproken. Tessa (Voorzitter) heeft in november 2011 in 
Delhi een bezoek gebracht aan de organisatie en gesproken met de 
oprichtster Kiran Bedi. Beide bezoeken zijn erg positief geëvalueerd.

projecten 1

Susan SusanFamilies FamiliesHuiswerk HuiswerkMargaret Margaret

Programma:   Kindsponsoring
Lokale partner:   Stichting Macheo
Locatie:   Thika, Kenia 
Aantal kinderen:   1
Totaal bedrag 2011:  €900
Totaal bedrag (per 
kind in 2011):   €900

Doelstelling: De kansen voor Susan op de arbeidsmarkt 
vergroten door haar middelbare schoolopleiding te 
bekostigen (inclusief levensonderhoud).
.

Programma:   Children of vulnerable 
    families
Partner:    India Vision Foundation
Locatie:   New Delhi, India
Aantal kinderen:   20
Totaal bedrag 2011:  €6.000
Totaal bedrag (per 
kind in 2011):   €300 

Doelstelling: Het bekostigen van het levensonderhoud 
en onderwijs van 20 kinderen.



Macheo zorgt in samenwerking met een groep hulpverleners dat 
meiden naar de (basis)school kunnen blijven gaan als ze ongesteld zijn. 
Dit doen ze door middel van voorlichting op 18 basisscholen in de 
sloppenwijk. Daarnaast krijgen de meiden belangrijke voorlichting 
over wat ongesteld zijn betekent en hoe ze hier op een verantwoorde 
en hygiënische manier mee om kunnen gaan. De meiden kunnen ook 
tegen een heel laag, symbolisch bedrag, maandverband kopen van de 
sociaal werkers. Macheo is uiterst positief over de resultaten. Meiden 
blijven naar school komen en ze leren veel over hun eigen lichaam en 
hoe ze hiermee om moeten gaan. In totaal gaat het om bijna 1900 
meiden waarvan Cucu er bijna 700 sponsort.. 

Macheo draagt grote zorg voor de kinderen in de wijde omgeving van 
Thika, Kenia. Wat begon met een lunch aanbieden voor de allerarmste 
op een school in de sloppenwijk in Thika, is inmiddels uitgegroeid tot 
een groots voedselprogramma waar 18 scholen en meer dan 8000 
kinderen aan meedoen. Op deze scholen krijgen al deze kinderen een 
dagelijkse lunch. Ouders dragen zelf een symbolisch bedrag van 2 cent 
per maaltijd bij. Het programma zorgt ervoor dat er meer kinderen 
naar school komen. Ze hoeven immers niet meer te werken om geld te 
verdienen om te kunnen eten. Daarnaast kunnen kinderen zich beter 
concentreren en halen ze betere cijfers. In totaal gaat het om meer 
dan 8000 kinderen waarvan Cucu er bijna 500 sponsort.

projecten 2 projecten 2

maandverband maandverbandvoedsel voedselpap keuken pap keuken

Programma:   Maandverband   
Partner:    Stichting Macheo
Locatie:    Thika, Kenia
Hoeveel kinderen:  ongeveer 670 meiden
Totaal bedrag 2011:  €2.031,-
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   €2,94

Doelstelling: Meiden voorlichten op school over 
menstrueren, het veranderende (tiener) lichaam en 
hygiëne.

Programma:   Voedselprogramma
Partner:    Stichting Macheo
Locatie:    Thika, Kenia
Hoeveel kinderen:  472
Totaal bedrag 2011:  €11.350
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   €24,- 

Doelstelling: Kinderen krijgen een maaltijd per dag 
zodat ze naar school komen en zodat ze zich beter 
kunnen concentreren en daardoor betere resultaten 
halen.



Naar aanleiding van het succesvolle voedselprogramma op 
Kianjau Primary School, heeft Macheo Outreach sinds 2009 ook 
een pap-programma. De allerkleinste kinderen op Kianjau 
Primary School, maar inmiddels ook vijftien andere scholen in de 
omgeving (allen in de sloppenwijken van Thika), krijgen nu 
tijdens iedere ochtendpauze een bord pap. De kinderen kunnen 
zich met een volle buik beter concentreren op school. In totaal 
gaat het om meer dan 3000 kinderen waarvan Cucu meer dan 
1000 kinderen sponsort. 

Onder leiding van Stichting Tshwaranang en met behulp van Cucu en 
andere sponsors is er in 2009 een keuken op de Ebomini basisschool in 
Ivory park gebouwd. Hierdoor krijgen ruim 2.500 kinderen dagelijks 
een maaltijd. Voor sommige kinderen is dit de enige maaltijd die dag. 
Omdat de keuken zo intensief wordt gebruikt, kwam er in 2011 via 
Stichting Tshwaranang een verzoek bij Cucu binnen voor onderhoud 
van de keuken. Met dank aan Stichting Tshwaranang en James - een 
vader van de Ebomini school - is de keuken binnen en buiten opnieuw 
geschilderd. Verder is een aantal delen van de keuken extra betegeld, 
buiten voor het uitgeefluik betere en sterkere betegeling aangebracht 
en zijn de trappen voorzien van strips. De keuken kan er weer even 
tegen.

projecten 2 projecten 2

maandverband maandverbandvoedsel voedselpap keuken papkeuken

Programma:   Pap
Partner:    Stichting Macheo
Locatie:    Thika, Kenia
Hoeveel kinderen:  1116
Totaal bedrag 2011:  €1.228
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   €1,10

Doelstelling: De allerkleinste kinderen op de basis-
school kunnen zich met een volle buik beter concen-
treren op school.

Programma:   Keuken
Partner:    Stichting Tshwaranang
Locatie:    Ivory Park, Zuid-Afrika
Hoeveel kinderen:  2,500
Totaal bedrag 2011:  € 2.560
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   € 1,02

Doelstelling: Onderhoud van de keuken op de 
Ebomini basisschool in de sloppenwijk van Ivory Park, 
zodat de schoolkinderen dagelijks een warme maaltijd 
ontvangen en de keuken goed onderhouden wordt.



Het activiteitencentrum biedt een plek waar kinderen elkaar kunnen 
ontmoeten na school. Ook krijgen ze hier begeleiding met hun 
huiswerk en hebben ze een veilige plek waar ze zich kunnen vermaken 
na school. Het activiteitencentrum krijgt regelmatig donaties zoals 
speelgoed en zelfs laptops zodat de kinderen hun skills kunnen verbe-
teren. Om het activiteitencentrum nog verder op te knappen en om 
ervoor te zorgen dat kinderen van de geschonken materialen kunnen 
blijven genieten, heeft Cucu het centrum voorzien van het nodige 
meubilair. Met de donatie hebben ze verschillende kasten, bureaus, 
stoelen, verf, plankjes en lockers kunnen aanschaffen. Volgens de 
lokale organisatie is het meubilair volop in gebruik. 

In 2011 kreeg Cucu een projectaanvraag binnen via stichting Biblio-
nef Nederland voor de stichting Lost talent foundation in Ghana waar 
zij mee samenwerken. Door financiële problemen zijn veel ouders 
niet in staat om naast het schoolgeld de benodigde middelen aan te 
schaffen die het mogelijk maken om voldoende te leren lezen. 
Stichting Biblionef besloot samen met Lost Talent Foundation een 
bibliotheek op te zetten en niet alleen materiaal maar ook kennis 
over te kunnen dragen door een ervaren projectleider naar Ghana te 
laten komen. Het programma komt erg langzaam op gang door 
allerlei bureaucratische tegenslagen in Ghana zelf. In 2012 wordt het 
project vervolgd. Cucu en Stichting Biblionef blijven het project nauw 
volgen. 

projecten 3 projecten 3

kitchenette kitchenettezomerkamp zomerkampactiviteiten
centrum

boeken boeken activiteiten
centrum

Programma:  Activiteitencentrum 
Partner:   Empowerment International 
Locatie:   Villa Esperanza, Granada, Nicaragua
Aantal kinderen:  wisselend (alle kinderen zijn welkom)

Totaal bedrag 
2011:    €1484,-

Doelstelling: Kinderen uit de (sloppenwijk)gemeen-
schap een thuis te bieden buiten de schooluren om 
waar ze zich kunnen ontwikkelen met school-
materialen en begeleiding.

Programma:  Bibliotheek Lost talent foundation
Partner:   Biblionef Nederland & Lost talent 
   foundation in Ghana 
Locatie:   Foso, Ghana
Aantal kinderen:  2000
Totaal bedrag 
2011:    €4000
Totaal bedrag per 
kind in 2011:  €2
Doelstelling: Ieder kind in aanraking laten komen met 
boeken om zo analfabetisme tegen te gaan en kinde-
ren de wereld van boeken laten ontdekken. 



In 2011 kreeg Cucu via Stichting Limpopo Projects een projectaanvraag 
binnen voor een kitchenette voor Shiluvane Primary School in Shilu-
vane. Deze kitchenette bleek hard nodig om de dagelijkse school-
maaltijd voor de kinderen van de basisschool op hygiënische manier te 
kunnen voorbereiden. Ook was enige schaduw gewenst voor de 
mama’s die het eten koken. Intussen is de kitchenette klaar en wordt 
deze volop gebruikt. Een aantal leden van het bestuur van Stichting 
Limpopo Projects heeft in september 2011 de school bezocht en zij 
hebben de nieuwe kitchenette bewonderd - een betonnen vloer met 
golfplaten dak waar nu in de schaduw gekookt kan worden. Fenna 
(bestuurslid) heeft in 2010 in Zuid-Afrika de directrice van de school 
ontmoet, die enthousiast vertelde over de school. 

In 2011 heeft Cucu voor de 3e keer een zomerkamp in de Oekraïne 
gesponsord. Dit project is ontstaan vanuit een initiatief van studenten 
en vrijwilligers. Tien vrijwilligers hebben een 5-daagse vakantie 
verzorgd in Yablunytsa voor twintig gehandicapte kinderen uit een 
weeshuis in Zaluchchya, Oekraïne. Voor de weeskinderen was het een 
belevenis. Ze kwamen in de bergen - soms voor het eerst van hun 
leven-, genoten van de frisse buitenlucht en door middel van zang, 
spel, dans en schilderen werden zij gestimuleerd zich meer open te 
stellen. Ter educatie lazen de vrijwilligers de kinderen sprookjes voor. 
Het kampverblijf wordt elk jaar na afloop geëvalueerd. Zowel de 
vrijwilligers als de verzorgers in het weeshuis vonden de kinderen 
vrolijker en actiever na het kamp verblijf. 

projecten 3 projecten 3

kitchenette kitchenettezomerkamp zomerkampactiviteiten
centrum

boeken boekenactiviteiten
centrum

Programma:  Keuken Shiluvane Primary School
Partner:   Stichting Limpopo Projects 
Locatie:   Shiluvane, Limpopo, Zuid-Afrika
Aantal kinderen:  ongeveer 300 kinderen
Totaal bedrag 
2011:    €1,050
Totaal bedrag per 
kind in 2011:  €3,50

Doelstelling: Een hygiënische en koele keuken om de 
kinderen van de basisschool Shiluvane van een 
maaltijd te voorzien.

Programma:  Zomerkamp
Partner:   Henri Nouwen Stichting 
Locatie:   Zaluchchya, Oekraïne
Aantal kinderen:  20
Totaal bedrag 
2011:    €1.490
Totaal bedrag per 
kind in 2011:  €74,50

Doelstelling: De kwaliteit van het leven van 
gehandicapte kinderen verbeteren door ze mee te 
nemen naar een verzorgd zomerkamp.



De voorzitter van Cucu in 2011 was Tessa van Charldorp. Als 
voorzitter houdt zij het overzicht van de stichting. Ze zit de 
vergaderingen voor en stuurt de andere bestuursleden aan. Ze 
bewaakt de uitvoering van het beleidsplan en evalueert dit één 
keer per jaar. Ze zorgt ervoor dat alle projecten en evenementen 
in lijn liggen met het Cucu-beleid. Ze speelt een actieve rol in de 
coördinatie van projecten en in de fondsenwerving in Neder-
land. De voorzitter breidt ook het netwerk uit door contacten te 
leggen en te onderhouden.

In 2011 was Hannah Veldt de penningmeester van Cucu. Als  
penningmeester beheert zij de rekening en maakt afgesproken 
bedragen over naar de projecten. Zij houdt maandelijks de 
financiën bij en rapporteert hierover tijdens de vergaderingen. 
Eenmaal per jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door de 
kascommissie. De penningmeester stelt de jaarrekening op die 
vervolgens door het bestuur wordt goedgekeurd.

bestuursleden bestuursleden

voorzitter voorzitterpenningmeester penningmeestersecretaris secretarisadviseurs adviseurs

Tessa van Charldorp

“We zijn met deze stichting begonnen 
na een tweede, intensief bezoek aan 
Kenia. Dat we zeven jaar later nog 
steeds structureel hulp kunnen 
bieden aan allerlei kinderen over de 
hele wereld vind ik erg bijzonder. Hoe 
klein het verschil ook is, we kunnen 
verschil maken. Dat verschil is mijn 
drijfveer om me in te zetten voor alle 
kinderen die het nodig hebben. Het voorzitterschap 
combineer ik met een baan als universitair docent aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam.”

Hannah Veldt

“In het dagelijks leven werk ik als 
arts-assistent in een revalidatie 
centrum. In mijn werk maar ook in 
mijn hobby's wil ik graag mensen 
helpen. Dat streven is voor mij een 
belangrijke reden om actief te zijn 
binnen het bestuur van Cucu. 
Zeker na de mooie maar ook 
confronterende reizen die ik gemaakt 
heb.”



In 2011 was Loes Altenburg de secretaris van Cucu. Als secretaris 
beheert zij de e-mailaccount en ontvangt de post voor de sticht-
ing. In overleg met de voorzitter stelt ze de agenda voor de 
vergaderingen op en maakt de notulen ( 4x per jaar). Ze helpt 
mee met het verzamelen van informatie en schrijven van 
artikelen voor nieuwsbrief en website en speelt een rol in voor-
lichtingsactiviteiten. .

Loes Altenburg

“Na mijn werkzame leven als arts 
ben ik al ruim 2 jaar betrokken bij 
Cucu. Ik vind het belangrijk en 
prettig om me voor anderen in te 
zetten. Ik ben getrouwd, heb drie 
volwassen kinderen en sinds kort 
twee kleinkinderen. Daarnaast 
heb ik nog tijd voor sport en 
andere hobby's.”

Zij adviseren het dagelijks bestuur over het beleid ten aanzien 
van projecten, fondsenwerving en organisatie van Cucu. Dit 
betekent dat het hun rol is om het bestuur een spiegel voor te 
houden door middel van kritische vragen stellen, het team 
wijzen op waar ze goed in zijn als persoon en als stichting, en 
door controles uit te voeren, zoals het controleren van de 
jaarrekening die ze ook aan een externe accountant voorleggen. 
Tevens voeren zij een jaarlijkse een kascontrole uit.

bestuursleden bestuursleden

voorzitter voorzitterpenningmeester penningmeestersecretaris secretarisadviseurs adviseurs

Joost van Ravesteyn: “Idealisme is een belangrijke 
drijfveer voor mij. Ik werk als organisatieadviseur 
voor de publieke sector. Daarvoor heb ik ook
gewerkt in de ontwikkelingshulp, bij Plan NL
en het Aidsfonds. Last nut not least, heb ik een 
jong gezin met twee kleine kinderen en als het 
even kan, ga ik graag tennissen of hardlopen.”

Peter van Raalte: “Ik ben getrouwd met Lily en
heb 3 kinderen, Jip, Sam & Lotte. In het ‘dagelijks’ 
leven ben ik directeur / eigenaar van Van Raalte 
Displays BV. In het verleden heb ik verschillende 
andere bestuursfuncties vervuld, o.a.in organi-
saties die actief zijn voor kinderen en in het 
bijzonder kinderen met een beperking”.



beurzen

Ilse heeft in 2011 een beurs aangevraagd om een montessoriproject te 
starten op verschillende basisscholen in afgelegen gebieden in Nepal. Ze 
heeft een map gemaakt waarin ze de kerndoelen uitgebreid beschrijft zodat 
de leerkrachten er mee aan de slag kunnen. Deze map is uiteraard vertaald 
naar het Nepalees. Ter plekke heeft Ilse workshops gegeven waarvoor ze ook 
een video heeft laten maken met een Nepalese leerkracht. Haar workshops 
zijn heel enthousiast ontvangen door de leerkrachten. Ook zijn de lokale 
timmermannen en houtbewerkers aan de slag gegaan met het namaken van 
montessori lesmateriaal. Een kort berichtje van Ilse tijdens haar verblijf: “Mijn 
montessori project is inmiddels goed opgang aan het komen! Het heeft iets 
langer geduurd aangezien verschillende Nepalese mensen wat voor mij 
moesten regelen voordat ik echt van start kon gaan..   en ja, zij doen alles 
lekker op een Nepalees tempo.” 

In 2011 heeft Pieter een beurs aangevraagd voor zijn vrijwilligersproj-
ect in Thika, Kenia. Pieter had zelf al enorm veel geld opgehaald voor 
Macheo via zijn eigen netwerk. Hij wilde dit bedrag aanvullen met een 
Cucu beurs voor de kinderen van Macheo. Ter plekke heeft hij 
geïnventariseerd wat het hardste nodig bleek te zijn. Dit waren nieuwe 
speeltoestellen voor het terrein van het weeshuis. Om de kinderen 
van het weeshuis actief te betrekken bij de aankoop van de materi-
alen, heeft Pieter de kinderen ideeën laten aanbrengen. Ook moesten 
ze keuzes maken ten opzichte van het beschikbare budget. De 
kinderen hebben ook een schoonmaakrooster opgesteld om de 
speeltoestellen schoon te maken en houden. De kinderen van Macheo 
zijn erg blij met hun aankopen en dragen grote zorg voor de speeltoes-
tellen op hun terrein. Pieter heeft flink leren onderhandelen! 

beurzen

Nepal 1 Nepal 1Kenia KeniaNepal 2 Nepal 2Beurs? Beurs?

Beurs:    Montessori onderwijs
Partner:    Stichting Maya 
Locatie:    Serachour, Nepal
Aantal kinderen:   ongeveer 100 
Totaalbedrag 2011:  €868,50
Totaalbedrag per 
kind in 2011:   €8,68 

Doelstelling: leerkrachten en kinderen kennis laten 
maken met montessori onderwijsmaterialen.

Beurs:    Speelmaterialen Macheo
Partner:    Stichting Macheo
Locatie:    Thika, Kenia
Aantal kinderen:   56
Totaal bedrag 2011:  €850
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   €15,18

Doelstelling: kinderen leren een project op te zetten 
en keuzes te maken en kinderen hebben de gelegen-
heid om te spelen na school en in het weekend.



beurzen

De oprichter van Stichting Maya, Rene Vos, heeft dit project tot stand 
gebracht. Voor dit project hebben een aantal vrijwilligers voorlichting 
gegeven over de natuur op verschillende basisscholen. De voorlichting is voor 
alle klassen (1-8) en bestaan uit een gezicht geven aan moeder aarde zodat er 
meer binding en respect voor gaat ontstaan. Er zijn inmiddels twee stevige 
leskisten gemaakt in vrolijke kleuren: één voor de onderbouw en één voor de 
bovenbouw. Denk aan kleurplaten, voorleesverhalen of een poppenkastvoor-
stelling over moeder aarde voor de kleintjes en opstellen en practica 
(proefjes) voor de oudere kinderen. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten 
schoolbreed georganiseerd. De aanschaf van afvalemmers en een middag 
zwerfvuil opruimen zijn daar twee voorbeelden van. In 2012 zal het kind- en 
natuurproject verder gaan met nieuwe vrijwilligers van de PABO uit Neder-
land.

De Cucu beurs is in het leven geroepen om mensen, jong en oud, te 
stimuleren om duurzame projecten op te zetten of te ondersteunen 
tijdens hun (vrijwilligers)reizen naar ontwikkeingsgebieden. Omdat de 
Cucu bestuursleden niet overal tegelijk kunnen zijn, krijgt het bestuur 
via de beurskandidaten op deze manier te zien wat voor projecten er 
in de wereld gaande zijn. Als deze projecten transparent zijn, een 
duurzame toekomst tegemoet gaan en als beursaanvragers het idee 
hebben dat zij een steentje bij kunnen dragen, dan subsidieert Cucu 
een beursbedrag voor het project. Door middel van een Cucu-beurs 
kan een eigen ingazemeld geldbedrag worden verdubbeld of aange-
vuld (Cucu geeft beurzen van maximaal €1.000 uit). In dit kwartet 
vindt u twee voorbeelden van Cucu beurzen.

beurzen

Nepal 1 Nepal 1Kenia KeniaNepal 2 Nepal 2Beurs? Beurs?

Beurs:    Kind en natuur 
Partner:    Stichting Maya  
Locatie:    Adhikaridanda, Nepal
Aantal kinderen:   ongeveer 600 leerlingen op 
    6 basisscholen
Totaal bedrag 2011:  €1.000
Totaal bedrag per 
kind in 2011:   € 1,60

Doelstelling: Afstand verkleinen tussen kind en 
natuur.



De website blijft een belangrijk middel om geïnteresseerden, 
beursalen en partners te bereiken. In 2011 heeft Maarten de 
Boer wederom op vrijwillige basis mutaties van de website 
www.cucu4children.nl bijgehouden. Omdat het bestuur vaak 
van lezers te horen krijgt dat actualiteit van de website 
gewaardeerd wordt is voor 2012 het doel om de website maan-
delijks  te actualiseren. In 2011 hebben wij ook Facebook geïn-
troduceerd als digitaal medium om geïnteresseerden op de 
hoogte te houden. Cucu had eind 2011 bijna 100 Facebook-
leden.

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van ontwikkelingssa-
menwerking, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in 
Nederland. Zo zijn de voorzitter en de secretaris in het verleden 
op verschillende scholen geweest om kinderen informatie te 
geven over wat ontwikkelingssamenwerking is. In 2011 was 
voorlichting niet een van de aandachtspunten. In de toekomst, 
willen we dit wel graag continueren. 

communicatie communicatie

website websitevoorlichting jaarverslag nieuwsbrief voorlichting jaarverslag nieuwsbrief



In 2011 is er een digitale nieuwsbrief verschenen (juni) en een 
korte nieuwsflash (augustus). Tevens is er na iedere activiteit van 
Cucu een bericht op de site verschenen. De bestuursleden 
maken de nieuwsbrief zelf en deze wordt naar ongeveer 400 
geïnteresseerden per email verstuurd via ask.cucu@gmail.com. 
Voor 2012 is het streven om de frequentie van de nieuwsbrief te 
verhogen naar viermaal per jaar. Sinds 2010 zijn wij op zoek naar 
een vrijwilliger die onze nieuwsbrief naar het Engels vertaalt. Dit 
doel willen we in 2012 behaald hebben. 

communicatie communicatie

website websitevoorlichtingjaarverslag nieuwsbrief voorlichting jaarverslagnieuwsbrief

Voor het vierde jaar publiceert Cucu een jaarverslag. Door middel van het 
jaarverslag rapporteren we aan alle geïnteresseerden over onze inkomsten, 
uitgaven, projecten en beleid. Het jaarverslag ziet Cucu dan ook als een 
verantwoordingsverslag van de stichting. In 2010 hebben we ons jaarver-
slag wederom (gratis) laten beoordelen door Price Waterhouse Coopers 
(PWC). Hoewel ons jaarverslag zeer communicatief waardig was, misten we 
nog informatie over toekomstperspectief en concrete beleidsdoelstellingen. 
Een aantal van deze punten zijn nu opgenomen in de spelregels van het 
kwartet. Omdat Cucu in een categorie valt van stichtingen die tot  
€ 500.000 per jaar ophalen, heeft Cucu besloten dat zij de categorie te 
breed vind om een zinvolle vergelijking te maken. Zij zal dit jaarverslag dan 
ook niet meer jaarlijks indienen bij PWC.



De inkomsten van Cucu waren in 2011 € 27.846,-. Het grootste 
gedeelte van dit bedrag kwam uit baten uit eigen fondsenwerv-
ing.  In vergelijking tot 2010 had Cucu in 2011 minder inkom-
sten. Dit is te verklaren door enkele grote incidentele giften in 
2010.  Het doel voor 2012 is om meer aandacht op fondsen-
werving te leggen. Ondanks de financiële problemen waarin 
meerdere landen zich verkeren, wilt Cucu dezelfde inkomsten 
bereiken als in 2010. 
De volledige jaarrekening van 2011 is vanaf 31 april 2012 te 
downloaden op www.cucu4children.nl.

In totaal is er in 2011 € 40.637,- besteed aan Cucu-projecten. 
Deze projecten bevonden zich in Kenia, Zuid-Afrika, Ghana, 
India, Nepal, de Oekraïne en Nicaragua . Dit bedrag komt hoger 
uit dan vorig jaar (in 2010 is er € 26.166 uitgegeven). Dit komt 
onder andere doordat de verantwoording van projecten uit 2010 
pas begin 2011 binnen kwamen. Hierdoor zijn resterende bedra-
gen voor projecten die zich in 2010 hebben afgespeeld pas in 
2011 zijn uitgegeven.
De volledige jaarrekening van 2011 is vanaf 31 april 2012 te 
downloaden op www.cucu4children.nl.

financiën financiën

inkomsten inkomstenuitgaven uitgavenonkosten onkostenreserveringen reserveringen



Cucu streeft ernaar om haar onkosten zo laag mogelijk te 
houden zodat bijna alle inkomsten besteed kunnen worden aan 
het steunen van kinderen via de projecten.  Dit is mogelijk 
doordat Cucu bestuurd wordt door vrijwilligers. Er bestaat een 
mogelijkheid voor een onkostenvergoeding voor onder andere 
reiskosten om vergaderingen bij te wonen. Hier werd echter in 
2011 geen gebruik van gemaakt door de bestuursleden. Reiskos-
ten voor het bezoeken van projecten zijn voor eigen rekening.  In 
totaal bedroegen de overheadkosten in 2011 € 172,-. Dit zijn 
hoofdzakelijk kosten aan de bank en Kamer van Koophandel. 

Om een goed en transparant overzicht te houden van de uitgaven voor 
de komende jaren maakt Cucu elk jaar reserveringen voor de 
komende twee jaar. Ook is het voor de projecten die Cucu steunt 
prettig te weten dat de ondersteuning gegarandeerd is. In totaal heeft 
Cucu in 2011 € 47.163,- gereserveerd voor projecten in 2012 en 2013. 
Dit is hetzelfde bedrag als in 2010. De reserveringen zijn een intern 
besluit en reserveringen worden alleen per jaar naar de verschillende 
projecten bevestigd indien er een budget is aangeleverd. Om te zorgen 
dat we financieel gezond blijven hebben we in 2011 een overzicht 
gemaakt waarin verschillende toekomstscenario’s zijn uitgewerkt. 
Onze gehele financiële verslaglegging is gemaakt aan de hand van 
‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’. .

financiën financiën

inkomsten inkomstenuitgaven uitgavenonkosten onkostenreserveringen reserveringen



Het is mogelijk om fondsen door (semi)overheidsinstanties te laten 
verdubbelen. In 2011 heeft Cucu samen met Stichting Macheo een 
aanvraag ingediend  t.w.v. € 12.500,- bij Cordaid voor het onderwijspro-
gramma in Kenia. Helaas is het verzoek afgewezen omdat het project niet 
precies aansloot bij de speerpunten van Cordaid in 2011. De voorzitter 
heeft achteraf het voorstel mondeling toegelicht en een bezwaar ingedi-
end. Alhoewel Cordaid het project erg waardeert, kunnen ze vanwege 
sterk teruglopende fondsen alleen enkele projecten ondersteunen die 
precies passen bij hun speerpunten. Betreft Kenia is dit speerpunt vooral 
duurzame hulp met betrekking tot voedselhulp in het noorden van Kenia. 
Het onderwijsprogramma in Thika betreft voedsel- en educatiehulp in het 
midden van Kenia.

Cucu is trots op het feit dat zij ook in 2011 weer van verschillende 
bedrijven steun heeft ontvangen. Daarnaast hebben we ook veel steun 
gehad van het bedrijfsleven tijdens het Walking Dinner (Albert Heijn 
Sassenheim, D.L. Fentessy, Bakkerij Ammerlaan, Ernst & Young, 
Groenteman Paul & Jeroen v.d. Reyden van de markt, Herruer Grond-, 
weg- en waterbouw B.V., Party Centrum de Oude Tol, Praxis, Keurs-
lager Scholten en Schuitemaker Visrestaurant). Voor de Dam tot 
Damloop zijn wij Stevens van Dijck zeer erkentelijk voor het sponsoren 
van de teams en de team-t-shirts. In 2011 heeft het Notariskantoor 
Adegeest in Den Haag Cucu aangeboden de kosten voor het opstellen 
van notariële aktes voor periodieke giften op zich te nemen. 

donateurs donateurs
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Cucu is erg blij met alle steun die zij van particuliere donateurs in 
2011 weer heeft gekregen. In 2011 waren er zeven periodieke 
donateurs. In totaal schonken zij €2.380,- (in 2010 schonken zij 
in totaal €2.480,-) Drie donateurs maken maandelijks een bedrag 
over. Een van de zeven donateurs maakt gebruik van een 
notariële akte. Naast de periodieke giften hebben we in totaal 
ook €968,- aan spontane donaties in 2011 ontvangen. Een aantal 
trouwe donateurs en vrienden van Cucu hebben ook eigen 
acties georganiseerd in 2011, welke terug te vinden zijn in dit 
jaarverslag onder acties van derden.

Ook krijgt Cucu steun van verschillende stichtingen, clubs en 
kerken. Zo heeft de Soroptimisten club Lisse Bollenstreek in 2011 
Cucu projecten gesteund  door een bedrag van €1.000,- te 
schenken n.a.v. een presentatie die twee bestuursleden van 
Cucu hebben gehouden over de kinderen in Kenia. In de zomer 
van 2011 hebben twee bestuursleden van Cucu ook een presen-
tatie gegeven bij de Rotaryclub Noordwijk, Duin- en Bollen-
streek. Een deel van de opbrengsten (€ 4.250,-) van het jaarlijkse 
Touwtrek – kampioenschap van de Rotaryclub  kwamen dit jaar 
ten goede van Cucu.

(semi)overheid (semi)overheidbedrijvenstichtingen bedrijvenstichtingenparticulieren particulieren
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Het aantal projecten (14) en het aantal verschillende landen (7) 
waar de Cucu projecten zich nu bevinden is voor Cucu goed te 
overzien. De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de 
verschillende programma’s is verspreid onder de bestuursleden. 
Voor 2012, hoopt Cucu ten minste 75% van de projecten te kunnen 
continueren. Ook in de toekomst zullen de bestuursleden kritisch 
kijken naar de overheadkosten die (lokale) partners berekenen voor 
het uitvoeren van de projecten. Zoveel mogelijk zal Cucu lokale 
partijen blijven ondersteunen die met gekwalificeerde vrijwilligers 
en medewerkers werken om kinderen in ontwikkelingslanden een 
betere toekomst te bieden.

toekomst toekomst

Cucu wil in 2012 weer mee doen met de Dam tot Damloop. Daar-
naast overweegt zij in een andere vorm een Walking Dinner 2012 
neer te zetten. Het Walking Dinner heeft aan de ene kant in 2011 
een mooi bedrag opgeleverd voor de kinderen, maar ook veel tijd 
en energie gekost van bestuursleden en vrijwilligers. Voor 2012 is 
Cucu op zoek naar een vorm van een activiteit die minder tijd en 
mankracht kost. In 2011 vielen de inkomsten t.o.v. de begroting 
met €5.000 tegen. Zie voor de oorzaken het onderdeel ‘financiën’. 
In 2012 houden we de begroting van 2011 aan en zijn de verwachte 
inkomsten bijgesteld t.o.v. voorgaande jaren.

projecten activiteiten bestuur financiën projectenactiviteiten bestuur financiën



Op dit moment bestaat het bestuur uit acht vrijwillige bestuurs-
leden, waarvan drie bestuursleden het dagelijks bestuur in Neder-
land vormen. Voor 2012 is het wenselijk dat er een actief bestuurs-
lid in Nederland bijkomt die meehelpt met het actueel houden van 
de website, nieuwsbrieven schrijft en acties in Nederland coör-
dineert. Zoals al in 2011 is aangegeven, zal Cucu ook in de toekomst 
geen betaalde krachten aannemen, maar staat zij open voor een 
onkostenvergoeding aan vrijwilligers indien dit wenselijk is.

toekomst toekomst

In 2011 waren de inkomsten, misschien ook gezien de financiële 
situatie in Nederland, minder dan de jaren ervoor. Dit heeft ons doen 
nadenken over de financiële toekomst. De penningmeester en voorzit-
ter hebben een overzicht gemaakt met als doel een duidelijk inzicht te 
krijgen in de huidige financiën en het kunnen blijven continueren van 
de sponsoring van de lopende projecten. Aan de hand van dit over-
zicht heeft het Cucu bestuur een duidelijk doel kunnen stellen voor 
2012 wat betreft de minimale inkomsten die hiervoor nodig zijn. Dit 
doel willen we behalen door de huidige activiteiten en fondsenwerv-
ing aan te passen. Om meer transparantie in onze financiën te krijgen 
voor onze donateurs laten we een keer per drie jaar onze jaarrekening 
door een accountant beoordelen.

projecten activiteitenbestuur financiën projecten activiteiten bestuurfinanciën



Bedankt voor het spelen en bedankt voor uw steun in 
2011.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op:

Stichting Cucu
ask.cucu@gmail.com
www.cucu4children.nl
Facebook: Cucu foundation

Met dank aan: het Cucu bestuur, Linda & Anja.

cucu jaarverslag contact
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