Jaarverslag 2016
Stichting Cucu bestond dit jaar 10 jaar! Een mooi lustrum om even bij stil te staan. In 10 jaar tijd hebben we met elkaar in
meer dan 10 landen, meer dan 45 verschillende projecten ondersteund om kansarme kinderen een kansrijke toekomst te
geven. We hebben €300.000 opgehaald en we hebben met deze fondsen de afgelopen 10 jaar meer dan 10.000 kinderen direct bereikt en nog heel veel meer kinderen indirect in de gemeenschap waar zij leven. Een fantastische prestatie
wat enkel en alleen tot stand heeft kunnen komen door al onze vrijwilligers en donateurs. Onze dank gaat dan ook uit
naar een ieder die Cucu heeft ondersteund niet alleen in 2016, maar ook in voorgaande jaren.
Namens het bestuur van Stichting Cucu,
Fenna van Charldorp
Voorzitter Stichting Cucu

Stichting Cucu
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, 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 van links naar rechts:
Peter van Raalte (Adviseur), Loes Altenburg (Secretaris), Fenna van Charldorp
(Voorzitter), Tessa van Charldorp (Bestuurslid), Joost van Ravesteijn (Adviseur), Roos
Veneman (Beurs Coördinator), Lieke van Amelsfort (Fondsenwerver) en Hannah Veldt
(Penningmeester).

Inkomsten 2016: € 16.440
Totaal inkomsten

Huiskamerfestival

€ 171
€ 855

Bedrijfssponsoring, periodieke donateurs en
patriculiere giften

€ 8,195
€ 7,220

Baten uit activiteiten zoals de Dam tot Damloop,
Walking Huiskamerfestival en Eet & Weet
Baten uit acties georganiseerd door derden zoals
bijvoorbeeld de Soroptimisten club Bollenstreek
Rentebaten

Voor meer details zie de volledige jaarrekening

Dam tot damloop

Eet & Weet

Uitgaven 2016: € 22.098
In 2016 heeft Cucu € 190 aan kosten gemaakt. Dit betekent dat meer dan 99% van de inkomsten direct is besteed aan
de ondersteuning van kinderen in ontwikkelingslanden, zie hieronder een overzicht. De Cucu reserves waren na alle
uitgaven in 2016 € 42.940. Voor meer details, zie de volledige jaarrekening op onze website.
Oekraine - € 1.500
India - € 7.000
Project: Zomerkamp
Project: Opvang kinderen
Bereik: 34 kinderen
Bereik: 20 kinderen

Nepal - € 1.209
Project: Bepleisteren
nieuwe muren school
Bereik: 100 kinderen per jaar
Liberia - € 3.160
Project: Bibliotheek
community learning
space
Bereik: 250
kinderen

Kenia - € 2.700
Project 1: sponsoring Susan
Bereik: 1 kind
Project 2: Boeken voor
2 bibliotheken
Bereik: 840 kinderen

Indonesie - € 809
Project: Kinderbibliotheek Kampong
Bereik: 210 kinderen

Sri Lanka - € 450
Project: Beurs voor muurschildering kindertehuis
Bereik: 50 kinderen
Zuid-Afrika - € 3.480

Oeganda - € 1.600

Project 1: Kippenproject
Bereik: 250 kinderen

Project: Bouw leerbewerkingsschool
Bereik: 30 kinderen

Project 2: Opleiding kleuterleidsters
Bereik: Indirect

Lessons learned 2016
- Entousiaste lopers en een professioneel online fondsenwervingssysteem dragen bij aan een succesvolle Dam tot Damloop voor Stichting Cucu. Om alle beschikbare plekken gevuld te krijgen zullen we volgend jaar 20 startbewijzen inkopen
in plaats van 30.
- Het Walking Huiskamerfestival is nu echt een begrip geworden in Sassenheim. Er zit nog meer potentie in dit festival voor
Stichting Cucu. Via online zichtbaarheid gaan we in 2017 ons bereik en daardoor de opbrengsten vergroten.
- Het nieuwe Eet & Weet concept blijkt een mooie manier om mensen bij Stichting Cucu te betrekken en fondsen te werven. Deze activiteit zullen we dan ook continueren in 2017.
- Bij een duurzame stichting past een duurzame bank. Wij zijn daarom in 2016 overgestapt naar Triodos bank.
- Stichting Cucu staat voor kleinschaligheid en transparantie; wij zullen daarom in 2017 kleinschalige projecten blijven
ondersteunen op transparante wijze.
Stichting Cucu bedankt alle donateurs, sponsoren, vrijwilligers, hardlopers, muzikanten en bedrijven voor hun steun in 2016!

Plannen
Stichting Cucu blijft in 2017 kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden zoeken en sponsoren, om zo te helpen een
verschil 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. Over de laatste jaren is er een
kleine steiging te zien in inkomsten. Deze steiging willen we vasthouden in de komende jaren door onze vaste activiteiten
te blijven organiseren en de relaties met onze donateurs en sponsoren warm te houden.
Voor meer informatie zie het volledige beleidsplan.

Contact
Stichting Cucu
Hoofdstraat 154A
2171 BL Sassenheim
Nederland
NL48 TRIO 0391 2101 65

info@cucu4children.nl
www.cucu4children.nl
https://www.facebook.com/cucu4children
http://www.linkedin.com/company/cucu-foundation
Lisse: 28108173
RSIN: 8155.07.367

This 2016 annual report is also available in English

