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Beste lezer van het Cucu-jaarverslag 2012,
Het jaarverslag 2012, wederom in de vorm van een kwartetspel, laat u zien welke projecten Cucu heeft ondersteund in
2012, 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 transparantie uit. U kunt het kwartetspel
online bekijken of zelf uitprinten om er mee 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 contact met onze
donateurs, collega’s, vrijwilligers, vrienden en andere
geïnteresseerden.
Tessa van Charldorp
Voorzitter Stichting Cucu

REGEL 1
Cucu steunt projecten voor kinderen in ontwikkelingsgebieden. Dit zijn gebieden of landen waar grote armoede bestaat
en waar de levensstandaard laag is. Volgens de VN bestaat er
geen definitie van ‘ontwikkelingsland’ maar kunnen landen
zelf aangeven of ze zichzelf zien als ontwikkeld, onontwikkeld
of ontwikkelingsland.
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 onderwijs,
vervolgonderwijs)
2. Medische zorg, voedsel en welzijn
3. Sport, spel, cultuur en algemene ontwikkeling
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 sponsoren van een kind in het
basisonderwijs. Indirect is het sponsoren van een leerkracht
van een basisschool, waar meerdere kinderen baat bij hebben.
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REGEL 4
Cucu gelooft in de ondersteuning van kleinschalige, lokale
initiatieven en projecten. Zij werkt samen met lokale initiatiefnemers onafhankelijk van religie of ras.

REGEL 7
Cucu draait op vrijwilligers. In 2012 waren er wederom meer
dan 50 vrijwilligers actief. Sommige vrijwilligers hebben zich
eenmalig ingezet, bijvoorbeeld met het helpen van het Cucu
Walking Huiskamerfestival. Sommigen hebben zich ook structureel ingezet, bijvoorbeeld voor het redigeren van de kwartaalnieuwsbrief en het bijwerken van de website
www.cucu4children.nl.

REGEL 5
De VN millenniumdoelen vormen richtlijnen en inspiratie voor
het Cucu-bestuur. De drie bovengenoemde Cucu speerpunten (zie spelregel 2) komen overeen met de VN millennium
ontwikkelingsdoelen (bron: www.millenniumdoelen.nl). Cucu
werkt 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.
REGEL 6
Het bestuur van Cucu werkt op vrijwillige basis. Het bestuur
bestaat in 2012 uit negen leden die minimaal vier keer per jaar
bijeenkomen. Drie leden vormen het dagelijks bestuur. Wij
werken met een meerjarig beleidsplan en begroting, waarin
de (financiële) strategie is uitgezet. In 2012 waren de
belangrijkste aandachtspunten:
1) uitbreiden en professionaliseren van de fondsenwerving;
2) contact onderhouden met alle langdurige Cucu-projecten;
3) Nederlanders stimuleren om zich actief in te zetten voor
kansarme kinderen via onze website en nieuwsbrieven.

REGEL 8
Cucu werkt met intern toezicht. Twee van de negen bestuursleden hebben een adviserende en toezichthoudende functie
(zie kwartet 5). De adviseurs ontvangen geen vergoeding voor
hun inspanningen.
REGEL 9
Cucu heeft zeer lage overheadkosten. In 2012 waren de overheadkosten 1,15% van de inkomsten (zie ook de jaarrekening
2012 op www.cucu4children.nl). In 2010 is besloten dat
bestuursleden een onkostenvergoeding kunnen krijgen (zoals
het declareren van kantoor- of reiskosten). Hiervan is in 2012
geen gebruikgemaakt. Het bezoeken van de projecten van
Cucu door een bestuurslid of iemand uit het netwerk van
bestuursleden gebeurde op eigen kosten tijdens privéreizen.
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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 stabiliteit van het bestuur te waarborgen is het
bestuur een mix van achtergrond en leeftijd. Ook zorgen wij
voor flexibiliteit in het takenpakket zodat de bestuursfuncties
goed te combineren zijn met werk en privé leven.

REGEL 11
Het bestuur van Cucu evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van Cucu. De voorzitter 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 2014. In het
meest positieve toekomstscenario kan Cucu al haar projecten
nog tenminste drie jaar volledig blijven ondersteunen en
tegelijkertijd nieuwe projecten sponsoren. Daarnaast heeft
Cucu haar fondsenwervingsactiviteiten geëvalueerd.

2) Risico’s in fondsenwerving: een organisatie als Cucu kan
niet zonder fondsenwerving, maar veel van deze fondsenwervende activiteiten zijn arbeidsintensief. In 2012 hebben we
het arbeidsintensieve Walking Dinner overgeslagen. Om onze
trouwe sponsoren uit de Bollenstreek te blijven betrekken bij
de Stichting heeft Cucu een nieuwe, minder arbeidsintensieve,
activiteit georganiseerd: het Walking Huiskamerfestival.

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

3) Risico’s in ontwikkelingssamenwerking: met ontwikkelingssamenwerking 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 mogelijk uit te
sluiten staan nader beschreven in het beleidsplan.

1) Het project heeft een reëel en goed toegelicht financieel
budget.
2) 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 organisatie en Cucu 		
verloopt goed.
3) Projecten kunnen zo veel mogelijk op termijn zelfstandig
functioneren.
4) De lokale gemeenschap is betrokken bij het project.
U bent nu klaar om het Cucu-kwartet te spelen. Veel plezier!
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Gezondheid & Welzijn

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.
En zelfs als kinderen naar school gaan is het huiswerk maken
na schooltijd niet altijd even eenvoudig. In India ondersteunt
Cucu een huiswerkbegeleidingsprogramma. In Afrika zorgt
Cucu er al jaren voor dat kinderen op een aantal scholen te
eten krijgen zodat zij voldoende concentratie hebben om te
leren en hierdoor beter kunnen presteren.

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.
Cucu heeft het afgelopen jaar weer het lunchprogramma in
Kenia ondersteund waardoor de betrokken kinderen beter
gevoed en minder vatbaar zijn voor ziektes. Wereldwijd is
de kindersterfte met een derde afgenomen in de afgelopen
20 jaar; Cucu is blij daar op bescheiden wijze aan te hebben
bijgedragen.
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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 in het verleden regelmatig bijgedragen
aan gymonderwijs zodat kinderen iedere week met nieuwe
materialen kunnen spelen zodat ze verschillende spellen en
spelregels leren. In 2012 gingen de kinderen in de Oekraïne
wederom op zomerkamp om er even uit te zijn en te leren van
elkaar in een andere omgeving. Sport en spel zijn vaak een
onderbelicht aspect in ontwikkelingshulp. Cucu is van mening
dat dit bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen.
Met een relatief kleine bijdrage kunnen we veel spelplezier
genereren.

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
situaties geweest en heeft Cucu geen noodhulp verleend. Wel
heeft Kenia in 2011 te maken gehad met een extreme droogte
en zijn de voedselprijzen enorm gestegen. Deze toegenomen
voedselprijzen hebben ook in 2012 stand gehouden. We hebben daarom in samenwerking met Stichting Macheo zo veel
mogelijk geld proberen in te zamelen met de Dam tot Damloop om de verhoogde voedselprijzen in Kenia wederom te
kunnen opbrengen.
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Walking Huiskamerfestival

Damloop

Het jaarlijkse Walking Dinner evenement in Sassenheim
werd in 2012 vervangen door een Walking Huiskamerfestival.
Tijdens dit gezellige evenement lopen deelnemers van huis
naar huis waar ze van drie optredens in drie verschillende
huizen genoten. Optredens varieerden van prachtige klassieke
vleugelmuziek, cabaret, toneel tot en met een jazzy-country
soulzangeres. Het Walking Huiskamerfestival heeft in 2012
€ 1.453,- opgebracht.

Cucu deed voor de vijfde keer mee aan de Dam tot Damloop.
Na een succesvolle samenwerking in 2010 en in 2011 sloegen stichting Macheo en Cucu in 2012 wederom de handen
ineen. Dertig lopers renden 10 Engelse mijl van Amsterdam
naar Zaandam voor het educatieprogramma in Thika, Kenia.
Sommige lopers deden al voor de vijfde keer mee met Cucu,
andere renden deze 16,1 km voor het eerst. Door de lopers
van Cucu en stichting Macheo is er ruim € 10.000,- opgehaald
(Cucu lopers haalden € 4.709,- op).
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Tweedehands spullen
Acties van derden
Mensen in het netwerk van Cucu hebben op verschillende
manieren geld opgehaald voor Cucu in 2012:
1) Sieradenbeurs Soroptimistenclub Lisse,
Bollenstreek: € 1.500,2) Donaties van o.a. stichting Puerto Cruz: € 400,3) Rommelmarkt: € 350,4) Koeienkunstveiling: € 200,Dit soort acties levert vaak prachtige bedragen en naamsbekendheid op onder een nieuwe groep mensen. In 2012 is er
door activiteiten van derden in totaal € 2.450,- opgehaald voor
Stichting Cucu.

De rommelmarkt van tweedehands spullen is een van de eerste
Cucu-activiteiten die voor een redelijk stabiel inkomen zorgden. Tijdens de eerste Cucu-jaren stond het halve bestuur met familieleden
iedere eerste zondag van de maand op de rommelmarkt in Voorburg. Het uitzoeken en verkopen van spullen kostte echter veel tijd.
Ook stonden de opbrengsten niet in verhouding tot de tijdsinvestering. In 2012 hebben vrijwilligers van Cucu dan ook maar eenmalig
op de rommelmarkt in Voorburg gestaan. Cucu heeft in 2012 wel
tweedehands (sport) kleding aangeboden gekregen van een school
in Huissen die deels via het pastoraal fonds Sassenheim naar
weeshuizen in Oost-Europa vervoerd wordt. Het overige deel zal
via ons eigen netwerk naar Macheo in Kenia gebracht worden. Ook
hebben wij via een van de Cucu-ambassadeurs Engelstalige kinderboeken naar Zuid-Afrika gebracht.
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Programma:
Voedselprogramma
Doelstelling:
Kinderen krijgen een maaltijd per dag zodat
			
ze naar school komen, zich beter kunnen
			
concentreren en daardoor betere resultaten
			halen.
Partner: 		
Stichting Macheo
Locatie: 		
Thika, Kenia
Aantal kinderen:
250
Totaal bedrag 2012: € 4.000,- (+ € 4.000,- wordt begin 2013 		
			
overgemaakt na rapportage vanuit Kenia)
			
(€ 32,- per kind in 2012)

Programma:		
Doelstelling: 		
			
			
			
			
Partner: 		
Locatie: 		
Aantal kinderen:
Totaal bedrag 2012:

Wat in 2006 begon met een lunch aanbieden voor de
allerarmste op een school in de sloppenwijk in Thika, is inmiddels uitgegroeid tot een groots voedselprogramma waar
meer dan 10.000 kinderen op allerlei scholen in de omgeving van Thika aan meedoen. Op deze scholen krijgen al deze
kinderen een dagelijkse lunch, voorbereid door mama’s van
de kinderen. 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. Met € 8.000,- zorgt Cucu ervoor dat 250 kinderen iedere dag een lunch krijgen gedurende het hele schooljaar.

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 waar de naam van Cucu aan verbonden is. Overdag is de ruimte ingericht als naaiatelier waar lokale
vrouwen lessen 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. Het centrum is inmiddels opgestart en functioneert nu al enige jaren goed onder Indiase leiding. We hebben
besloten onze bijdrage in 2013 te halveren en in 2014 te beëindigen. Hierdoor komt er weer ruimte voor een nieuw project.

Huiswerkbegeleiding
Het doel van de remedial school is een plek
te bieden waar de kinderen zich veilig 		
voelen, tot rust komen maar ook gestimuleerd worden om zo veel mogelijke nieuwe
kennis op te doen en zich te ontplooien.
Primetrust
Pondicherry, India
maximaal 75 per dag
€ 1.200,-, (€ 16,- per kind in 2012)
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Programma:		
Kindsponsoring I
Doelstelling: 		
De kansen voor Susan op de arbeidsmarkt
			
vergroten door haar middelbare school		
			
opleiding te bekostigen (inclusief levens			onderhoud).
Partner: 		
Stichting Macheo
Locatie:
Thika, Kenia
Aantal kinderen:
1
Totaal bedrag 2012: € 900,-

Programma:
Kindsponsoring II
Doelstelling: 		
De kansen van Margareth op de arbeids			
markt vergroten door haar middelbare 		
			schoolopleiding (inclusief levensonderhoud)
			
voor een aantal jaren te bekostigen.
Partner: 		
Stichting Weeskinderen Kenia
Locatie:
Ruiru, Kenia
Aantal kinderen:
1
Totaal bedrag 2012: € 720,-

Susan is één van de 56 kinderen die permanent in Macheo Children’s Center woont. Kenia telt een groot aantal weeskinderen, naar
schatting 2 miljoen. De weeskinderen bij Macheo 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. Omdat het geloof een belangrijke rol speelt in de Keniaanse maatschappij, gaan de kinderen
wekelijks naar de kerk, ook al is Macheo niet opgericht vanuit een
specifieke religieuze achtergrond. Cucu sponsort Susan’s verblijf in
Macheo en betaalt ook haar schoolgeld. Afgelopen jaar heeft Susan
haar schooldiploma behaald. Deze graduation day werd uitgebreid gevierd in Thika. Fenna (bestuurslid) heeft Susan sinds 2008
een aantal keren in Kenia op school en bij Macheo bezocht tijdens
privéreizen.

Margareth 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. Nu heeft Margareth
haar middelbare school ook afgerond en zal ze deelnemen aan
een ICT-cursus voor meisjes. Cucu heeft in 2012 via de
Stichting Weeskinderen Kenia haar schoolopleiding betaald.
Fenna (bestuurslid) heeft Margareth sinds 2007 een aantal
keren in Kenia bezocht tijdens privéreizen.
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Families

Lessons learned Sopkombuis

Programma:		
Doelstelling: 		
			
			
Partner: 		
Locatie:
Aantal kinderen:
Totaal bedrag 2012:

Zomerkamp

Children of vulnerable families
Het bekostigen van het levensonderhoud
en onderwijs van 20 kinderen en het doorbreken van de cirkel van criminaliteit.
India Vision Foundation
New Delhi, India
20
€ 6.600,- (€ 330,- per kind)

Kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zitten of zaten lopen
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. De counselors zorgen ervoor
dat de kinderen naar school gaan en medische verzorging krijgen.
Ook voor schoolgeld en boeken wordt gezorgd. De ouders en/of
familie worden begeleid bij de opvoeding van de kinderen en krijgen
de basisregels voor hygiëne bijgebracht. Binnen het CVF project zijn
nu 190 kinderen opgenomen. Van deze 190 kinderen ondersteunt
Cucu sinds 2008, 20 kinderen. De eerste jongeren hebben hun
middelbareschool afgemaakt. Twee van hen zijn toegelaten tot een
universiteit, anderen gaan een technische of administratieve
opleiding volgen. Ook Tessa (voorzitter) heeft dit project bezocht; ze
heeft verschillende counselors gesproken en was onder de indruk
van wat er bereikt werd.

WELZIJN PROJECTEN

Zomerkamp
Programma:
Doelstelling: 		
			
			
Partner: 		
Locatie: 		
Aantal kinderen:
Totaal bedrag 2012:

Families

Lessons learned Sopkombuis

Zomerkamp
De kwaliteit van het leven van gehandi-		
capte kinderen verbeteren door ze mee te
nemen naar een verzorgd zomerkamp.
Henri Nouwen Stichting
Zaluchchya, Oekraïne
20
€ 1.600,- (€ 80,- per kind)

In 2012 heeft Cucu voor de vierde keer een zomerkamp in de
Oekraïne gesponsord. Dit project is ontstaan vanuit een initiatief
van studenten en vrijwilligers en wordt georganiseerd door de Henri
Nouwen Stichting. Uiteindelijk hebben tien vrijwilligers het project
ten uitvoer gebracht. Zij hebben een vijfdaagse vakantie verzorgd in
Yablunytsa voor twintig gehandicapte kinderen uit een weeshuis in
Zaluchchya, Oekraïne. Voor de weeskinderen was het een hele
belevenis. Ze kwamen in de bergen, sommigen voor het eerst van
hun leven, genoten van de frisse buitenlucht en door zang, spel,
dans en schilderen werden zij gestimuleerd zich meer open te
stellen. De vrijwilligers lazen de kinderen sprookjes voor. Het kamp
wordt elk jaar na afloop geëvalueerd. Zowel de vrijwilligers als de
verzorgers in het weeshuis vonden de kinderen vrolijker en actiever
na verblijf in het zomerkamp.
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Programma: 		
Sopkombuis
Doelstelling: 		
Een dagelijkse (warme) maaltijd aan te bie			
den aan weeskinderen, school- en examen
			
geld te voldoen en voor de kinderen die
			
geen uniform kunnen betalen ook de 		
			schooluniformen te sponsoren.
Partner: 		
Catholic Aids Action en The Lions
Locatie: 		
Omaruru, Namibië
Aantal kinderen:
100
Totaal bedrag 2012: € 920,- (€ 9,20 per kind)

Dit project ondersteunt een voedselprogramma voor weeskinderen
in Ozondje, een buitenwijk van het dorp Omaruru in
Namibië. In eerste instantie richtte dit project zich alleen op kinderen met Aids; ondertussen worden ook kinderen zonder Aids
middels het voedselprogramma ondersteund.
In 2012 hebben circa 100 kinderen dagelijks een maaltijd gekregen
en daarnaast zijn er door de lokale Lions Club twee speciale evenementen in 2012 georganiseerd waar kleding en schoolspullen aan de
kinderen zijn uitgedeeld. Cucu heeft in 2012 een deel van het budget
van de Sopkombuis gefinancieerd. De rest van het budget werd
bijeen gebracht door de lokale leden van de Lions Club.

WELZIJN PROJECTEN

Lessons learned Sopkombuis
Programma:
Doelstelling: 		
Partner: 		
Locatie: 		
Hoeveel kinderen:
Totaal bedrag 2012:

Zomerkamp

Families

Maandverband & Papprogramma
Lessons Learned
Stichting Macheo
Thika, Kenia
0
€ 0,-

Al enkele jaren steunde stichting Cucu zowel het Maandverband- als
het Papprogramma in Thika, Kenia. Onze lokale partner, stichting
Macheo voert deze programma’s uit met verschillende lokale
medewerkers. In 2012 hadden wij deze programma’s ook meegenomen
in de begroting. In principe steunen we alleen programma’s waar we
ook aanvragen voor krijgen. Deze aanvragen verwachten we ieder jaar
opnieuw aan het begin van het kalenderjaar. Alhoewel we voor 2012
geen officiële aanvragen ontvingen van stichting Macheo besloten we
deze programma’s toch te ondersteunen. Deze afspraken zijn zowel
face-to-face als per mail vastgelegd. Begin 2013 bleek dat onze fondsen
niet nodig waren in 2012. We hebben daarom als stichting besloten om
de reserveringen voor het Maandverbandprogramma over te hevelen
naar 2013. We hebben ook besloten om met het Papprogramma te
stoppen. Stichting Macheo heeft grotere donoren gevonden voor het
Papprogramma waardoor wij als kleine stichting maar een heel klein
deel bijdragen. Stichting Cucu is een te kleine speler geworden binnen dit programma. Ook hebben we een waardevolle les geleerd: we
zeggen enkel projecten toe na een officiële aanvraag vanuit de lokale
partner. Zo kunnen we onduidelijkheid over sponsoring voorkomen.
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Lieke

Lonneke

Lonneke

Cucu-beurs

Beurs:
Doelstelling:
			
			
Partner: 		
Locatie: 		
Aantal kinderen:
Totaal bedrag 2012:
Wat is de Cucu-beurs?
De Cucu-beurs is in het leven geroepen om wereldwijd meer kinderen te bereiken en meer draagkracht voor ontwikkelingssamenwerking te creëeren. Omdat de 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 transparant zijn, een duurzame toekomst
tegemoet gaan en aansluiten bij de speerpunten van Cucu, dan
subsidieert Cucu een beursbedrag voor het project. Door middel
van een Cucu-beurs kan een eigen ingezameld geldbedrag worden
verdubbeld of aangevuld (Cucu geeft beurzen van maximaal
€ 1.000,- uit). Sinds 2011 worden de beurzen gecoördineerd door
Roos Veneman. In 2012 heeft zij, in overleg met de andere bestuursleden, twee beurzen toegekend en begeleiding geboden aan drie
beursalen.

Matt

Lieke

Aanschaf vriezer voor opvangtehuis
Stimuleren en creëren van zelfstandigheid
zodat het opvangtehuis onafhankelijk kan
worden van externe fondsen.
Stichting iThemba
Port Elizabeth, Zuid-Afrika
40
€ 500,- (€ 12,50 per kind)

Lonneke vertrok eind november naar Zuid-Afrika om daar samen
met Stichting iThemba te werken aan een goede toekomst voor
kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met een
lichamelijke handicap. Na aankomst heeft ze met stafleden en
de manager gesproken en zo geïnventariseerd waar de nood het
hoogst was. Samen hebben ze als prioriteit gesteld om het project
zo veel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Besloten is om, met de
Cucu-beurs, een vriezer aan te schaffen, zodat gedoneerde etenswaren (zoals vlees) bewaard kunnen worden en doorverkocht
in een ‘winkeltje’ op het project. De opbrengsten van de verkoop
komen volledig ten goede van het project. Lonneke omschreef haar
ervaring als volgt: “Hoe groot de culturele verschillen ook zijn tussen Afrika en Nederland, één ding staat als een paal boven water:
iedereen heeft hetzelfde doel.”

BEURS

BEURS

Lieke

Lonneke

Cucu-beurs

Matt

Beurs: 		
Salaris Counselor Psychological Health
			Programma
Doelstelling: 		
Het verbeteren van medische zorg en
			
welzijn door het professioneel onder			
steunen van kinderen met traumas.
Partner: 		
Stichting Macheo
Locatie: 		
Thika, Kenia
Aantal kinderen:
150
Totaal bedrag 2012: € 1.000,- (€ 6,70 per kind)
Lieke is naar Macheo in Kenia geweest, een stichting waar Cucu
al jarenlang mee samenwerkt. Macheo werkt samen met lokale
hulpverleners aan het beschermen van kinderen en hun toekomst.
Zo worden groepsessies gehouden over onderwerpen als sexuele
gevaren, hygiëne, gezondheid en kinderrechten. Lieke schreef ons in
december: “De counselors in het psychological health programma
doen onwijs goed werk hier en het is ontzettend moeilijk om aan
fondsen te komen om dit voort te kunnen zetten. Ik hoop dat wij
[Cucu] hier iets aan bij kunnen dragen.” De toegekende Cucu-beurs
heeft ervoor kunnen zorgen dat kan worden voorzien in een halfjaar
salaris van een lokale hulpverlener.

Matt

Lieke

Lonneke

Cucu-beurs

Beurs: 		
Samenstellen en publiceren van Aymara
			boek
Doelstelling: 		
Het behouden van de Aymara taal en
			
kinderen hiermee bekend te maken /
			houden
Locatie: 		
Aymara streek, Peru
Aantal kinderen:
50
Totaal bedrag 2012: € 0,- (verwacht 2013 +/- € 600,-)
In de zomer van 2009 vertrok Matt Coler naar Peru om daar een
kinderboek te ontwikkelen voor de revitalisatie van de lokale taal
en cultuur. De kosten voor het drukken van het boek neemt Cucu
op zich. Matt’s idee was om jongeren te onderwijzen in het verslaan
van lokale fabels en legendes, zodat zij zouden leren over en betrokken raken bij hun eigen taal en cultuur. Matt zou deze verhalen
vervolgens verzamelen, vertalen – naar Spaans en Engels – en de
verhalen laten drukken in boekvorm, met daarbij illustraties van een
lokale kunstenaar. Alhoewel Matt het boek al veel eerder had willen
publiceren ligt het boek nu bij een drukkerij. Lokale omstandigheden
zijn erg bepalend geweest in de vertraging en ook had Matt de
werkzaamheden als minder tijdrovend ingeschat. Zoals hijzelf zegt:
“It’s hard to plan this in any detail when working in South America.”
Matt heeft volgehouden en doorgezet, waardoor hij zijn gezette doel
uit 2009 – het creëeren van een kinderboek in de lokale Aymara
taal – in 2013 zal bereiken. Nieuw voor Cucu is dat een beursproject
meerdere jaren kan duren.
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Adviseurs

Bestuur

Beurs Coördinator
Dagelijks bestuur
De voorzitter van Cucu in 2012 was Tessa van Charldorp, de
secretaris Loes van Altenburg en de penningmeester Hannah
Veldt. Alle drie vervulden ze dezelfde bestuursrol binnen Cucu
als in 2011. Buiten de vergaderingen om treft het dagelijks
bestuur elkaar op regelmatige basis. Met elkaar bereiden
ze de bestuursvergaderingen voor en monitoren ze het
emailadres van de Stichting Cucu.

Roos Veneman was in 2012 beurs coördinator. Als coördinator
houdt Roos zich bezig met de aanvragen voor de Cucu-beurs
en onderhoudt ze contact met diegenen die een Cucu-beurs
ontvangen. Met een achtergrond in ontwikkelingsstudies en
kinderrechten kan Roos haar kennis inzetten om beursalen te
adviseren en begeleiden.
“Ontwikkelingssamenwerking, kinderen, duurzaamheid en
rechtvaardigheidsvraagstukken fascineren mij allemaal. Na
mijn reizen, mijn studie en mijn ontmoeting met Tessa van
Charldorp in Zuid-Afrika, heb ik besloten mij aan te sluiten bij
Stichting Cucu en mij samen met de andere bestuursleden in te
zetten voor kinderen in ontwikkelingslanden.”

A
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Adviseurs

Fondsenwerver
Vanaf september 2012 is Lieke van Amelsfort bij het bestuur aangesloten als fondsenwerver. Zij houdt zich in deze nieuwe rol bezig
met de werving van sponsorgelden van bedrijven en particuliere
giften. Hiernaast richt zij zich op het werven en coördineren van
activiteiten die georganiseerd worden door mensen en organisaties
uit het Cucu-netwerk. Ook het werven van mensen en organisaties
buiten het bestaande Cucu-netwerk valt onder haar bezigheden.
“Het is mijn passie om andere mensen te helpen. Tijdens de reizen die
ik heb gemaakt ben ik in aanraking gekomen met andere culturen en
heb ik ervaren hoe anders het ook kan zijn wanneer je ergens anders
geboren bent. Hieruit is mijn drive ontstaan om me in te zetten voor
kinderen in ontwikkelingslanden. Dit doe ik als fondsenwerver voor
Cucu naast mijn baan als Senior Demand Planner.”

BESTUURSLEDEN
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Fondsenwerver

Beurs
Coördinator

Adviseurs/toezichthouders
Peter van Raalte en Joost van Ravesteyn adviseren het
dagelijks bestuur over het beleid ten aanzien van projecten, fondsenwerving en organisatie van Cucu. Zij houden het
bestuur een spiegel voor door kritische vragen te stellen,
het team te 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 kascontrole uit.
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Website

Voorlichting

De website www.cucu4children.nl blijft een belangrijk middel om geïnteresseerden, beursalen en partners te bereiken.
In 2012 heeft Maarten de Boer wederom op vrijwillige basis
mutaties van de website bijgehouden. Er is een start gemaakt
met het vertalen van de Nederlandse website naar het Engels.
In 2011 hebben wij ook Facebook geïntroduceerd als digitaal
medium om geïnteresseerden op de hoogte te houden. Cucu
had eind 2012 bijna 200 Facebook-leden.

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van ontwikkelingssamenwerking, 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
2012 was voorlichting niet een van de aandachtspunten. In de
toekomst willen we dit wel graag continueren en ons nieuwe
bestuurslid Lieke heeft aangegeven hier een rol in te willen
spelen.
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Nieuwsbrief

Jaarverslag

Website

Voorlichting

Nieuwsbrief
In 2012 zijn er twee digitale nieuwsbrieven verschenen
(augustus en november) en twee keer een korte nieuwsflash
(april en oktober). Tevens is er na iedere activiteit van Cucu
een bericht op de site verschenen. De bestuursleden maken
de nieuwsbrief zelf; deze wordt naar ongeveer 400
geïnteresseerden per e-mail verstuurd via ask.cucu@gmail.
com. Helaas is het streven om in 2012 de frequentie van de
nieuwsbrief te verhogen naar viermaal per jaar niet gelukt.
Het doel om een vrijwilliger te vinden die onze nieuwsbrief en
onze website naar het Engels vertaalt, is wel behaald en vanaf
2013 zullen de nieuwsbrieven in het Nederlands en Engels
beschikbaar zijn.

Jaarverslag

Website

Voorlichting

Nieuwsbrief

Jaarverslag
Voor het zesde jaar publiceert Cucu een jaarverslag. Met het
jaarverslag rapporteren we aan onze donateurs, vrijwilligers,
belanghebbenden en andere geïnteresseerden over onze
inkomsten, uitgaven, projecten en beleid. Sinds 2010 publiceert Cucu haar jaarverslag in de vorm van een kwartet. Dit
symboliseert kleinschaligheid, toegankelijkheid en transparantie. Wij hebben er daarom voor gekozen om ook dit jaar deze
vorm te hanteren.
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Cucu is erg blij met alle steun die zij in 2012 weer van particuliere donateurs heeft ontvangen. We hebben in totaal
€ 3.708,- aan spontane donaties in 2012 ontvangen. Een aantal trouwe donateurs en vrienden van Cucu heeft ook eigen
acties georganiseerd in 2012, welke terug te vinden zijn in dit
jaarverslag onder acties van derden. Zo waren er verschillende
verjaardagen waaronder een 27ste en 45ste verjaardag
waarbij de gasten een donatie mochten doen aan Stichting
Cucu. Op deze manier is er meer dan € 900,- opgehaald.

In 2012 waren er zeven periodieke donateurs. In totaal
schonken zij € 1.375,-. Vier donateurs maken maandelijks een
bedrag over. In 2012 is er een nieuwe notariële akte opgesteld
door notariskantoor Adegeest in Den Haag.
Dirk Veldt: “Na een indrukwekkend bezoek aan een van de
Cucu projecten in India heb ik met eigen ogen gezien hoe
kinderen in een ontwikkelingsland leven. Heel veel kinderen
krijgen maar weinig kansen. Daar doet Cucu iets aan. Cucu is
klein en concreet, en daarom ben ik periodiek donateur.”
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Stichtingen – Clubs

Cucu is trots op het feit dat zij ook in 2012 weer van verschillende bedrijven steun heeft ontvangen. Als trouwe donateur
mochten wij weer een prachtige schenking ontvangen van het
bedrijf New2You. In 2012 heeft het notariskantoor Adegeest
in Den Haag Cucu wederom aangeboden de kosten voor het
opstellen van notariële aktes voor periodieke giften op zich te
nemen. Alle donateurs van Cucu kunnen nu kosteloos via Cucu
een notariële akte op laten stellen.

Ook de Soroptimistclub Lisse Bollenstreek heeft in 2012
Cucu-projecten gesteund door een bedrag van € 1.500,- te
schenken n.a.v. de verkoop van sieraden op de beurs in
Vinkeveen. Ook de samenwerking met Stichting Macheo
Nederland is in 2012 weer succesvol gebleken tijdens een gezamenlijk georganiseerde Dam tot Damloop. In 2013 zal onze
nieuwe fondsenwerver wederom stichtingen en clubs bij Cucu
gaan betrekken, zoals bijvoorbeeld de Rotary Duin-& Bollenstreek, die in 2011 Hakken in ‘t Zand organiseerde, waarvan de
opbrengst deels naar Stichting Cucu ging.
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In 2012 is totaal € 21.367,- besteed aan Cucu-projecten.
Deze projecten bevonden zich in Kenia, Zuid-Afrika, Namibië, India en de Oekraïne. Dit bedrag komt lager uit dan vorig
jaar en komt overeen met het uitgegeven bedrag in 2010. Via
het Cucu-netwerk en door middel van beurzen vindt Cucu
nieuwe projecten die zij wil ondersteunen. Er is in 2012 één
Cucu beurskandidaat geweest die in Zuid-Afrika een project
heeft ondersteund en één Cucu beurskandidaat in Kenia (zie
beurzenkwartet). De volledige jaarrekening van 2012 is vanaf
31 maart 2013 te downloaden op www.cucu4children.nl.

De inkomsten van Cucu waren in 2012 € 15.141,-. Het grootste
deel kwam uit baten uit eigen fondsenwerving en eigen acties.
In vergelijking met 2010 en 2011 had Cucu in 2012 minder
inkomsten. Dit is te verklaren door enkele grote incidentele
giften in 2010. Het doel voor 2013 is om meer accent op
fondsenwerving te leggen. Ondanks de financiële problemen
waarin meerdere landen verkeren, wil Cucu de projecten die
zij heeft toegezegd in 2013 continueren. Hiervoor hebben we
€ 31.237,- aan inkomsten nodig in 2013. Mocht dit niet lukken
dan hebben wij voldoende reserve om onze projecten in 2013
volledig te continueren en in 2014 en 2015 af te bouwen.
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Onkosten 2012

Om een goed overzicht te houden van de uitgaven voor de komende
jaren maakt Cucu elk jaar reserveringen voor de komende twee
jaar. Zo is het transparant welke uitgaven er gepland zijn. Ook is het
voor betrokkenen bij de projecten en de kinderen die Cucu steunt
prettig te weten dat de ondersteuning gegarandeerd is. In totaal
heeft Cucu in 2012 € 31.237,- gereserveerd voor projecten in 2013.
De reserveringen zijn een intern besluit en worden jaarlijks naar de
verschillende projecten bevestigd als er een budget is aangeleverd
vanuit de lokale organisaties. Om financieel gezond te blijven, hebben we in 2011 en in 2012 een overzicht gemaakt hoe lang wij onze
projecten, met de financiële middelen waarover wij op dat moment
beschikten, kunnen steunen. Onze gehele financiële verslaglegging is gemaakt aan de hand van ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen’.

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, bijvoorbeeld
reiskosten om vergaderingen bij te wonen. Hier werd echter
in 2012 geen gebruik van gemaakt door de bestuursleden.
Reiskosten voor het bezoeken van projecten zijn voor eigen
rekening. In totaal bedroegen de overheadkosten in 2012
€ 175,-. Dit zijn hoofdzakelijk kosten van de bank en Kamer
van Koophandel en komt overeen met de overheadkosten van
2011.
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Projecten
Het aantal projecten (rond de 12) en het aantal verschillende landen
(rond de 6) 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.
Sommige programma’s zullen in 2013 gestopt of afgebouwd worden
om meer ruimte te creëren voor eventuele nieuwe projecten. 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.
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In 2012 waren de inkomsten wederom, 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 voorzitter hebben een overzicht gemaakt met als doel
een duidelijk inzicht te krijgen in de huidige financiën en het kunnen
blijven sponseren van de lopende projecten. Aan de hand van dit
overzicht heeft het Cucu-bestuur een duidelijk doel kunnen stellen
voor 2013 wat betreft de minimale inkomsten die hiervoor nodig
zijn. Dit doel willen we behalen door de huidige activiteiten en
fondsenwerving aan te passen. Voor 2013 is er een tool ontworpen
zodat het nog overzichtelijker wordt wat op welk moment nodig is
om toegezegde projecten en nieuwe projecten te kunnen financieren. Om voor onze donateurs meer transparantie in onze financiën
te krijgen, laten we onze jaarrekening regelmatig controleren door
een accountant.
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Bestuur en organisatie

Cucu wil in 2013 weer mee doen met de Dam tot Damloop.
Het Walking Huiskamer festival dat in 2012 voor het eerst
georganiseerd werd, is een succes gebleken. In 2013 zullen we
dan ook nogmaals dit evenement organiseren met een iets
andere aanpak om zo nog meer geld op te halen. Hoewel de
activiteiten met veel enthousiasme werden georganiseerd,
vielen de inkomsten toch enigszins tegen. Zie voor de oorzaken het onderdeel ‘financiën’. De fondsenwerver gaat expliciet
aan de gang met het opzetten van nieuwe fondsenwervende
activiteiten en het uitbreiden en optimaliseren van het
bestaande netwerk.

Op dit moment bestaat het bestuur uit negen vrijwillige
bestuursleden, waarvan drie bestuursleden het dagelijks
bestuur in Nederland vormen. In 2012 is er een extra
bestuurslid bijgekomen die zich richt op fondsenwerving. Hierdoor heeft het dagelijkse bestuur meer ruimte om zich te richten op communicatie, financiën, administratie en het beheren
van de e-mail. 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.

CONTACT

Bedankt!
Heel erg bedankt voor het spelen van dit kwartetspel en het
ondersteunen in welke vorm dan ook van Cucu in 2012.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met
Stichting Cucu via email ask.cucu@gmail.com of bel naar
0252-224225.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
www.cucu4children.nl of op Facebook: Cucu Foundation

Stichting Cucu
Hoofdstraat 154A
2171 BL Sassenheim
Nederland

Met dank aan het Cucu bestuur en aan Nico!

