JAARVERSLAG STICHTING CUCU 2018
Sinds de oprichting in 2006 heeft Stichting Cucu
wereldwijd allerlei verschillende projecten
ondersteund. Van de bouw van een keuken in Zuid
Afrika tot het financieren van een structureel
voedselprogramma in Kenia. Van het betalen van
jaarlijks terugkerende zomerkampen voor
mindervalide kinderen in Oekraïne tot het
bekostigen van schoolgeld en naschoolse
programma’s in India. Van het leveren van nieuwe
boeken in Ghana, Cambodja, Kenia, Nigeria en Zuid
Afrika tot het ondersteunen van schoolprojecten in
Sulawesi.
Vanaf zomer 2018 bestaat het Cucu bestuur uit
vier personen (voorheen 9): voorzitter (Fenna van
Charldorp), secretaris (Tessa van Charldorp)
penningmeester (Peter van Raalte) en algemeen
bestuurslid (Joost van Ravesteijn). Projecten
worden eventueel bezocht op eigen kosten.
Dankzij de vrijwillige inzet van de bestuursleden
komt minimaal 98% van de donaties echt bij de
kinderen terecht.

Stichting Cucu steunt projecten voor kinderen in
ontwikkelingsgebieden. Ieder kind verdient waar ook ter wereld geboren - een kansrijke
toekomst. Stichting Cucu heeft zich sinds 2006
gericht op vier uitgangspunten, waarbij de
nadruk ligt op de eerste drie uitgangspunten
zoals hieronder vermeld:
1.

Onderwijs (basisonderwijs, middelbaar
onderwijs, en/of vervolgonderwijs)
2. Medische zorg, voedsel en welzijn
3. Sport, spel, cultuur en algemene
ontwikkeling
4. Noodhulp

Kinderen hebben een grotere kans om te
overleven indien zij toegang hebben tot goed
onderwijs, medische zorg, voedsel en sport, spel
en cultuur. Hiermee zal hun welzijn verbeteren
en kunnen zij zich algemeen ontwikkelen en een
toekomst tegemoet gaan waarin zij positieve
kansen voor zichzelf creëren. Wanneer er in de
landen waarin Cucu actief is noodsituaties
voordoen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog),
dan kan Cucu noodprojecten steunen die worden
uitgevoerd door organisaties waar Cucu eerder
mee heeft samengewerkt.

In 2018 heeft Stichting Cucu besloten om focus aan
te brengen in de projecten die zij ondersteunt. Zij
zal zich richten op maximaal twee (in plaats van 8-12) verschillende projecten per jaar. In deze
projecten is het verbeteren van tenminste een van de speerpunten (zie kader) het hoofddoel. In
principe komen alleen aanvragen die betrekking hebben op kinderen van 0-18 jaar in aanmerking
voor ondersteuning. Deze ondersteuning kan direct of indirect op kinderen van toepassing zijn. Direct
is het sponsoren van basisonderwijs van een kind. Indirect is het sponsoren van een leerkracht van
een basisschool, waar meerdere kinderen baat bij hebben.

Stichting Cucu gelooft vooral in de ondersteuning van kleinschalige, lokale initiatieven en projecten.
Zij werkt samen met initiatiefnemers onafhankelijk van religie of ras. Stichting Cucu is ervan
overtuigd dat ook kleine bijdragen een grote, positieve invloed op de samenleving kunnen hebben.
Daarnaast heeft het bestuur jarenlange ervaring opgedaan met het steunen van kleinschalige
projecten. Hierin ligt dan ook onze expertise en op deze manier kan de stichting een aanvulling zijn
op ontwikkelingshulp van de grotere ngo’s.
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Focus vanaf 2018: Bushwillow project
Stichting Cucu heeft ervoor gekozen om vanaf zomer 2018 meer focus aan te brengen in de projecten
en verder te werken met een kleiner bestuur. In 2018 is besloten dat het
Bushwillowbeurzenprogramma in Zuid Afrika het enige project zal zijn dat Stichting Cucu vanaf 2019
zal ondersteunen. Alle overige projecten zijn in 2018 afgerond (of waren eenmalige projecten). In
het Bushwillow project komen de eerste drie speerpunten van Stichting Cucu samen. Ten eerste staat
onderwijs in dit project centraal. Door het bekostigen van het schoolgeld voor kinderen die dit zelf
niet zouden kunnen betalen, hebben deze kinderen toegang tot goed onderwijs. Ten tweede zorgt
het programma ervoor dat het welzijn van de kinderen verbetert. Ze krijgen les in kleine klassen
binnen een goed onderhouden (nieuwe) school en krijgen hier gezonde voeding. Dit staat in schril
contrast met de (gratis) township-scholen in Zuid Afrika, waar de klassen groot zijn, maaltijden
minimaal en de hygiëne te wensen overlaat. Ten
derde wordt er op de Bushwillow school expliciet
aandacht besteed aan sport, spel, cultuur, natuur en
algemene ontwikkeling. De Bushwillow school gaat
er specifiek vanuit dat kinderen het beste
spelenderwijs leren. Ieder kind mag hier kind zijn en
is vrij om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Dit kan
in rekenen of taal zijn maar ook in schilderen,
acrobatiek of theater. Hier wordt dan ook veel
ruimte voor ingericht. Er is veel gelegenheid om te
spelen, de natuur in te gaan en creatief te zijn. Ook de docenten worden hierop geselecteerd. In de
rapporten van de kinderen wordt feedback gegeven op hun creatieve vaardigheden, wat impliceert
dat dit net zo belangrijk wordt gevonden als de meer traditionele vakken zoals taal en rekenen.
De focus die is aangebracht in 2018 zorgt niet alleen voor een heldere boodschap richting de
donateurs, maar ook richting het project/de projecten die stichting Cucu ondersteunt. Stichting Cucu
wil commitment voor langere tijd aangaan zodat continuïteit voor de kinderen gewaarborgd kan
blijven. Daarnaast zorgt het voor werkvermindering voor het vrijwillige bestuur, terwijl de
opgebouwde ervaringen van de bestuursleden nog steeds optimaal benut kunnen worden.
Projecten afgerond in 2018
In 2018 zijn de volgende drie projecten afgerond:
1.

Cambodja - Stichting Biblionef (€3.397)
Project: onderwijsverbetering door donatie van lees- en prentenboeken in Cambodja

In Cambodja zijn Cambodjaanse (Khmer) en Engelse boeken nagenoeg niet te koop, daarnaast is de
kwaliteit van de boeken vaak slecht. Met de opbrengst van het Cucu Huiskamerfestival 2017 en Cucu
Eet en Weet 2017 zijn er in 2018 in totaal 970 kinderboeken gedoneerd aan acht verschillende lokale
schoolbibliotheken. Hiermee zijn in totaal 3.200 kinderen bereikt (op basis van gemiddeld 400
leerlingen per school). De boeken geven de kinderen de kans om mooie en goede boeken (samen) te
lezen.
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2.

Liberia – Stichting Biblionef (€790)
Project: inrichting bibliotheek

In 2016 heeft Stichting Cucu voor de kinderen van de Jenneh School in Monrovia in Liberia lees- en
prentboeken beschikbaar gesteld en de inrichting van een leeslokaal (o.a. boekenkasten)
gefinancierd. Nadat Stichting Cucu de rapportage heeft ontvangen en goedgekeurd is in 2018 het
restbedrag naar Stichting Biblionef overgemaakt.
3.

Zuid Afrika Savannah Trust school en voedsel (€3.421,-)
Project: schoolgeld en voedselprogramma voor 300 kinderen van het Tiyimiseleni Home
Based Care centre in Mabarhule.

Het Tiyimiseleni Home Based Care centre in Zuid Afrika is een centrum waar ongeveer 300
(wees)kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar in het dorpje Mabarhule gebruik van maken. Bij het
centrum werken 14 vrouwen die in de ochtenden, als de kinderen naar school gaan, de huizen van
de kinderen schoonmaken. Ook verzorgen zij zieke kinderen en zorgen ze ervoor dat de kinderen
een schooluniform hebben. Na schooltijd komen de kinderen naar het centrum waar ze een lunch
krijgen en kunnen spelen of huiswerk kunnen maken.
Stichting Cucu heeft eerder met Savannah Trust samengewerkt. Twee jaar geleden heeft Stichting
Cucu in samenwerking met Savannah Trust een kippenproject in Mabarhule gefinancierd.
Naast bovenstaande projecten heeft Stichting Cucu €4.300 aan beurzengeld besteed aan twee
Bushwillow schoolkinderen, en €523 bijgedragen aan een onderwijsproject op Bushwillow school.
In totaal heeft Stichting Cucu €12.431 besteed. €144 (<1,5%) hiervan zijn kosten ten behoeve van
administratie (bankkosten en website hosting).
De bestuursleden van Stichting Cucu krijgen – conform het beleidsplan - geen beloning voor hun
bestuursfuncties.
Inkomsten 2018
Volgens de planning is het bestuur en daarmee de stichting kleiner geworden in 2018. Hiermee zijn
ook de fondsenwervende activiteiten verminderd en de daarmee gepaard gaande inkomsten
gedaald. De projecten waar we toezeggingen hebben gedaan zijn alle gefinancierd.
In 2018 hebben we wederom meegedaan met de Dam tot Damloop. Twintig lopers hebben in totaal
€3.366 opgehaald via hun eigen netwerk. Ook sponsorden de bedrijven ArgusI en Dumontis weer de
deelnemerskosten en de hardloopshirts. Ondanks dat het gedurende de gehele weg van Amsterdam
naar Zaandam niet ophield met regenen, kijkt het bestuur terug op een mooi evenement met
fantastische hardloopresultaten.
De periodieke donateurs schonken in totaal €2.415 en een additionele €875 werd geschonken door
eenmalige donateurs. Vrienden van Cucu haalden ook geld op via jubilea (€841), theater (€75) en
rommelmarktverkoop (€1.040). Daarnaast schonken vrienden van Bushwillow €500 specifiek
bestemd voor een onderwijsproject op Bushwillow school.

3

In totaal heeft Stichting Cucu €9.612 opgehaald. Omdat de uitgaven hoger waren dan de inkomsten
is een deel van de reserves gebruikt om dit op te vangen. In het financieel jaarverslag is verdere
informatie te vinden.
Vooruitblik 2019
Organisatie: In 2019 zal de stichting verder gaan met een bestuur bestaande uit vier personen
(voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid). Vergaderingen vinden twee tot
vier keer per jaar plaats, afhankelijk van de behoefte. Daarnaast stemt het bestuur af via de mail,
WhatsApp en telefoon.
Fondsenwerving: De stichting zal zelf minimaal één fondsenwervende activiteit per jaar organiseren.
De periodieke donateurs zorgen voor een belangrijke en stabiele inkomst en worden persoonlijk op
de hoogte gehouden van de projecten die Cucu ondersteunt. Hoewel er geen kwartaalnieuwsbrief
meer wordt uitgestuurd, worden donateurs wel op de hoogte gehouden via de website en
persoonlijke mailtjes en bedankkaartjes. We hebben een begroting opgesteld waarin we ruim
€11.000 aan inkomsten verwachten (zie jaarrekening). Dit bedrag is hoger dan de inkomsten van
2018. Dit heeft deels te maken met toezeggingen vanuit vrienden van Bushwillow in de VS die graag
een deel van een beurs willen betalen en dit via Stichting Cucu laten verlopen.
Bushwillow project: De goede relatie met Bushwillow school blijven we voortzetten. Vooralsnog is
de ambitie om in 2019 twee Bushwillow kinderen met een beurs te ondersteunen. We spreken de
initiatiefneemster van de Bushwillow school minimaal eenmaal per jaar face-to-face en houden
verder contact via Skype, mail, Whatsapp en telefoon. Hierdoor zijn de lijntjes kort en hebben we
goed zicht op wat er gebeurt binnen de Bushwillow projecten. Het Bushwillow project heeft zelf de
ambitie om te verduurzamen en groeien. Stichting Cucu zal in 2019 bekijken welke mogelijkheden zij
ziet om hierin een bijdrage te kunnen leveren.
Overige projecten: Er is op dit moment geen sterke behoefte om een additioneel project te
ondersteunen. Echter, de stichting staat hier wel voor open mocht zich een kans voordoen.
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