
Stichting Cucu zoekt en sponsort kleinschalige projecten in derdewereldlanden die het leven van 
kinderen van 0 tot 18 jaar verbeteren. Cucu vindt dat alle kinderen een goede basis verdienen en 
richt zich daarom op 4 speerpunten:      Onderwijs,      Medische zorg, voedsel en welzijn,     Sport, 
spel, cultuur en algemene ontwikkeling en      Noodhulp.

Stichting Cucu

Stichting Cucu, opgericht in 2006, wordt volledig bestuurd door vrijwilligers die er 
samen voor zorgen dat meer dan 98% van de donaties ook echt bij de kinderen 
terecht komt. Cucu werkt zoveel mogelijk samen met lokale initiatiefnemers. 
Indien mogelijk bezoeken de bestuursleden zelf de projecten op eigen kosten.

Het bestuur vanaf rechtsonder met de klok mee: 
Fenna van Charldorp (Bestuurslid), Tessa van Charldorp (Voorzitter), Hannah Veldt 
(Penningmeester), Loes Altenburg (Secretaris), Roos Veneman (Beurs Coördinator), 
Joost van Ravesteijn (Adviseur), Lieke van Amelsfort (Fondsenwerver), Peter van Raalte 
(Adviseur) en vrijwilliger Maarten de Boer (Webmaster).

Inkomsten 2013: € 16.091

JAARVERSLAG 2013

€ 1.437  

€ 5.359  

€ 30  

Baten uit gezamenlijke acties 

Walking Huiskamerfestival 

Dam tot Damloop 

You Be Do 

€ 957  

€ 796  

€ 4.727  

Baten uit eigen fondsenwerving 

Bedrijfssponsoring 

Periodieke donateurs 

Particuliere giften 

€ 6.480  

€ 6.825  

€ 1.815  

€ 573  Totaal inkomsten 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Baten uit gezamenlijke acties 

Baten uit acties van derden 

Rentebaten nog te ontvangen 

Voor meer details zie de volledige jaarrekening

http://cucu4children.nl/category/nieuwsberichten/


Stichting Macheo in Kenia:
counseling

Stichting Macheo in Kenia:
maandverbandprogramma

Stichting Macheo in Kenia:
voedselprogramma

India Vision Foundation in 
India: opvang kinderen

Catholic Aids Action & The Lions in 
Namibie:  sopkombuis

Stichting Macheo in 
Kenia: kindsponsoring

Stichting Weeskinderen 
Kenia: kindsponsoring

Stichting Primetrust in India:
remidial school

Stichting Biblionef in Kenia:
bibliotheken

Henri Nouwen Stichting in 
Oekraïne: zomerkamp

SrilanCare in Sri Lanka:
kunst- en cultuurproject

Contact
Stichting Cucu
Hoofdstraat 154A 
2171 BL Sassenheim 
Nederland
 
NL62 INGB 0001 2905 56

info@cucu4children.nl
www.cucu4children.nl
Cucu Foundation Group
http://www.linkedin.com/company/cucu-foundation
Lisse: 28108173
RSIN: 8155.07.367

Uitgaven 2013: € 28.513

Donatie 
Cucu: €6000 

Lunch 
aangeboden op 
school aan 250 

kinderen 

15% meer kinderen 
aanwezig op school en 
betere schoolresultaten 

Donatie 
Cucu: €4200 

Boeken voor 2 
bibliotheken die 

840 kinderen 
bereiken 

Tegengaan van 
analfabetisme en 

verruiming van kennis 

Donatie 
Cucu: €920 

Schoolgeld en 
warme maaltijd 

voor 100 kinderen 

Meer kinderen aanwezig 
op school en betere 

schoolresultaten 

Donatie 
Cucu: €900 

Levensonderhoud 
en opleiding Susan 

Groei zelfvertrouwen en 
toename kennisniveau 

Donatie 
Cucu: €6000 

Levensonderhoud 
en onderwijs 20 

kinderen 

Doorbreken van de cirkel 
van criminaliteit 

Donatie 
Cucu: €600 

Huiswerk-
begeleiding voor 
75 kinderen per 

dag 

Rustplek voor kinderen en 
stimulans om meer kennis 

op te doen en zich te 
ontplooien 

Donatie 
Cucu: €720 

Levensonderhoud 
en opleiding 

Martha 

Groei zelfvertrouwen en 
toename kennisniveau 

Donatie 
Cucu: €1500 

Zomerkamp 34 
kinderen 

Geluksgevoel leren 
kennen 

 

 Cucu heeft geen   
 noodhulp project  
 gesteund in 2013.

Lessons learned 2013
- De Dam tot Damloop was een groot succes dankzij inzet van teamcaptains en een online fondsenwervingssysteem.
- Het Walking Huiskamerfestival heeft meer potentie als fondsenwervende en PR activiteit. 
- Projecten in Afrika (bijvoorbeeld het boekenproject in Ghana) kunnen soms vertraging oplopen door lokale 
omstandigheden; Cucu realiseert zich dat het tempo bepaald moet worden door de lokale organisatie.
- Cucu staat voor kleinschaligheid en transparantie; grote projecten waar Cucu een minimale bijdrage aan levert 
passen dan ook niet bij Cucu.

Plannen 2014
Stichting Cucu blijft in 2014 kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden zoeken en sponsoren, om zo te helpen een ver-
schil te maken in het leven van kinderen. Het gehele bestuur gaat weer op geheel vrijwillige basis een nieuw jaar in, zodat 
wederom minstens 98% van de inkomsten aan projecten gedoneerd kan worden. Voor het eerst sinds 2009 heeft Stichting 
Cucu in 2013 weer een stijging van de inkomsten gezien. Deze lijn zal in 2014 voortgezet worden door de fondsenwerving 
te richten op het uitbouwen van de bedrijfssponsoring, het groter maken van de eigen acties en het intensiveren van de 
contacten zodat meer baten uit acties van derden gehaald kunnen worden. Daarnaast wil Cucu actiever gebruik gaan 
maken van LinkedIn en Facebook om de doelgroepen te bereiken.
 

Voor meer informatie zie het volledige strategische plan

This 2013 annual report is also available in English

Stichting Cucu bedankt alle vrijwilligers, hardlopers, muzikanten, sponsoren, donateurs en bedrijven voor hun steun in 2013!

Donatie 
Cucu Beurs: 
€1000 

Theater-, dans- en 
muziekvoorstelling 

met 70 
weeskinderen 

Ontwikkeling van 
oplossingsvaardigheden, 
zelfvertrouwen, identiteit 

en zelfbewustzijn  

Cucu Reserves na alle uitgaven in 2013: € 45.220 

Donatie 
Cucu: €4061 

Maandverband 
uitgedeeld aan 670 

meisjes 

Verbetering hygiene, 
doorbreken van taboe en 
hogere aanwezigheid op 

school 

Donatie 
Cucu: €1600 

+ Cucu 
Beurs €1000  

100 Individuele en 
30 groepsessies 

aangeboden aan 
900 kinderen 

Groei zelfkennis en 
zelfvertrouwen en 

daarmee schoolresultaten 

http://cucu4children.nl/category/nieuwsberichten/

