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In 2017 heeft Stichting Cucu weer veel kinderen kunnen helpen. We hebben een bijdrage kunnen leveren 
aan projecten in acht landen op het gebied van onderwijs, medische zorg en sport & spel. De periodieke en 
incidentele individuele donaties en de opbrengsten uit de door Cucu ondernomen activiteiten hebben 
ruim € 16.000 opgebracht. Voor alle activiteiten konden we rekenen op een groot aantal enthousiaste hel-
pers. Zij hebben allemaal geheel vrijwillig een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van onze fond-
senwervende activiteiten. 
 

Cucu bestaat inmiddels ruim 12 jaar en het merendeel van de bestuursleden maakt al vanaf de oprichting 
deel uit van het bestuur. Tijd dus om de afgelopen jaren te evalueren, onze stip op de horizon te herijken 
en te bepalen welke rol wij als stichting willen en kunnen spelen ten behoeve van kansarme kinderen. Ook 
heeft ieder bestuurslid zijn individuele rol geëvalueerd om zo te bepalen op welke wijze waarop hij of zij in 
de nabije toekomst een rol zou willen blijven vervullen binnen Cucu. 
 

De belangrijkste conclusies uit onze strategiesessie willen wij graag met u delen: 
 Terugkijkend op alle verrichte werkzaamheden, geboekte resultaten en waardevolle steun van onze 

donateurs en sponsoren kunnen wij niet anders concluderen dan dat Cucu voor veel kinderen een be-

langrijke bijdrage heeft geleverd in hun ontwikkeling. 

 In de loop van de jaren is het werkveld van Cucu flink uitgebreid, zowel in termen van aantal projecten 

als aantal landen. Dit heeft geleid tot zeer relevante en ook interessante bijdragen en contacten. Tege-

lijkertijd heeft de toename ook geresulteerd in een grotere hoeveelheid werk voor het bestuur en rela-

tief kleinere bijdragen aan meerdere projecten. 

 Het bestuur heeft besloten het werk van de stichting voort te zetten. De focus wordt daarbij aange-

scherpt, wat betekent dat we ons zullen richten op een of twee projecten. Met deze gerichtheid van 

focus en middelen hopen wij ook in de toekomst een blijvend verschil te kunnen maken voor kansarme 

kinderen.  

 Een aantal bestuursleden zal daarbij terugtreden uit het bestuur en op andere wijze betrokken blijven 

bij Cucu.  
 

Stichting Cucu bedankt alle donateurs, sponsoren, vrijwilligers, hardlopers, muzikanten en bedrijven voor 

hun steun in 2017! 
 

Bestuur van Stichting Cucu 
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Stichting CUCU 
Stichting Cucu zoekt en sponsort klein-
schalige projecten in derdewereldlanden 
die het leven van kinderen van 0 tot 18 
jaar verbeteren. Cucu vindt dat alle kin-
deren een goede basis verdienen en 
richt zich daarom op vier speerpunten: 
Onderwijs, Medische zorg, Voedsel en 
welzijn, Sport, spel, cultuur en algeme-
ne Ontwikkeling en Noodhulp. Stichting 
Cucu, opgericht in 2006, wordt bestuurd 
door een onbezoldigd bestuur dat er sa-
men voor zorgt dat ruim 98% van de do-
naties ook echt bij de kinderen terecht 
komt. Cucu werkt zoveel mogelijk samen 
met lokale initiatiefnemers. Indien mo-
gelijk bezoeken de bestuursleden zelf de 
projecten op eigen kosten. 

V.l.n.r.:  Loes Altenburg (Secretaris), Fenna van Charldorp 

(Voorzitter), Lieke van Amelsfort (Fondsenwerver), Hannah Veldt 

(Penningmeester), Peter van Raalte (Adviseur), Tessa van Charl-

dorp Bestuurslid), Joost van Ravesteijn (Adviseur), Roos Veneman 

(Beurs Coördinator). 

INKOMSTEN 2017: € 16.712   

Baten uit eigen fondsenwerving   

Bedrijfssponsoring € 1.000 

Periodieke donateurs € 4.795 

Particuliere giften € 1.466 

  

Eigen acties   

Walking Huiskamerfestival € 1.398 

Dam tot Damloop € 3.414 

Cucu Eet en Weet € 2.050 

In 2017 heeft Cucu € 291 aan kosten gemaakt. Dit betekent dat meer dan 98% 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 2017 € 47.716. Voor meer details, zie de volledige jaarre-
kening op onze website.  

Financieel verslag 

http://cucu4children.nl
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Enthousiaste lopers en een professioneel online fondsenwervingssysteem dragen bij aan een succes-
volle Dam tot Dam-loop voor Stichting Cucu. Om alle beschikbare plekken gevuld te krijgen hebben 
we dit jaar 20 startbewijzen ingekocht in plaats van 30 en dat zullen we ook in 2018 weer gaan doen.  
 
Het Walking Huiskamerfestival en de Cucu Eet en Weet waren wederom een groot succes en dragen 
bij aan de zichtbaarheid van Stichting Cucu. 
 
Bij een duurzame stichting past een duurzame bank. Wij zijn blij dat we zijn overgestapt naar Triodos 
Bank en sluiten de ING rekening af. 
 
 

Stichting Cucu bedankt alle donateurs, sponsoren, vrijwilligers, hardlopers, muzikanten en  
bedrijven voor hun steun in 2017!  

BESTEED AAN PROJECTEN:  €  11.645  
  

Oekraïne € 1.500  Sri Lanka  € 450 

Project: Zomerkamp  

Bereik: 36 kinderen en 11 begeleiders  

 Project: Beurs voor muurschildering 
kindertehuis  

 

India  € 3.500  Zuid-Afrika  € 700  

Project: Opvang kinderen  

Bereik: 20 kinderen  

 Project 1: Les kippenverzorging 

Bereik: 250 kinderen  

 

Gambia € 300 Zuid-Afrika  € 170 

Project: Transport spullen kinderen van 
Lamin 

Bereik: Indirect 

 Project 2: Opleiding  
kleuterleidsters  

Bereik: Indirect  

 

Ghana  € 635 Zuid-Afrika  € 3.090 

Project: BeokenStichting Biblionef 

Bereik: Indirect hele community 

 Project 3: Bushwillow  
Beurzenprogramma  

Bereik: 2 kinderen 

 

Kenia  € 900 Oeganda  € 400 

Project: Sponsoring Susan  

Bereik: 1 kind  

 Project: Bouw leerbewerkingsschool  

Bereik: 30 kinderen  

 

Lessons Learned 
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info@cucu4children.nl  
www.cucu4children.nl  
Lisse: 28108173  
RSIN: 8155.07.367  
 
Stichting Cucu  
Hoofdstraat 154A  
2171 BL Sassenheim  
Nederland  
NL48 TRIO 0391 2101 65  

Het bestuur gaat weer op geheel vrijwillige basis een nieuw jaar in, zodat wederom minstens 98% 

van de inkomsten aan projecten gedoneerd kan worden. Echter zal dit gebeuren met een kleiner 

bestuur en met meer focus op 1 of 2 projecten. In 2018 bepalen wij met welk project wij de samen-

werking in 2018 zullen intensiveren. 

Plannen 

Contact 

mailto:info@cucu4children.nl
http://www.cucu4children.nl

