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JAARVERSLAG STICHTING CUCU 2019 

Stichting Cucu is een stichting met vier vrijwillige 
bestuursleden en vele Cucu ambassadeurs. Door 
het ondersteunen van kleinschalige, lokale 
initiatieven en projecten voor kinderen, draagt 
Cucu een klein beetje bij aan een betere wereld. 
Wij zijn ervan overtuigd dat ook kleine bijdragen 
een grote, positieve invloed op de samenleving 
kunnen hebben. Het bestuur heeft 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. Stichting Cucu heeft zich in 2019 
volledig gericht op ondersteuning van de 
Bushwillow basisschool in Kenton-on-Sea in Zuid 
Afrika. 

Naast de ondersteuning van het Bushwillow 
basisschoolproject staat Stichting Cucu open voor 
additionele projecten die betrekking hebben op 
kinderen van 0-18 jaar. Deze ondersteuning kan 
direct of indirect op kinderen van toepassing zijn. 
Direct is bijvoorbeeld het sponsoren van 
basisonderwijs van een kind. Indirect is 
bijvoorbeeld het sponsoren van een leerkracht van 
een basisschool, waar meerdere kinderen baat bij hebben.  

Stichting Cucu heeft een bestuur van vier personen, 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. 
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Bushwillow basisschoolproject 
In 2017 opende Bushwillow school in Kenton-on-Sea haar deuren met twee klaslokalen en 30 
leerlingen. Inmiddels (31 december 2019) zijn ze gegroeid naar vier klassen waar momenteel 45 
kinderen onderwijs krijgen. Bushwillow is een brede school waar kinderen afkomstig uit lage tot hoge 
inkomensgezinnen samen spelen en leren. Het curriculum is afgestemd op de leerstijl en behoeften 
van elk kind en richt zich ondermeer op de groei van hun kritisch en probleemoplossend 
denkvermogen, emotionele intelligentie, creativiteit en ondernemerschap. Deze vaardigheden zijn 
cruciaal om de enorme ongelijkheid in Zuid-Afrika verder aan te pakken en kinderen een kans te geven 
binnen hun eigen land en daarbuiten. Gezien de toenemende vraag naar dit type ‘ontdekkend 
onderwijs’, waar alle kinderen hun talenten volledig leren te benutten, verwacht Bushwillow in de 
komende drie jaar te groeien.  

 
In 2019 heeft Stichting Cucu voor het 
derde jaar het Bushwillow beurzen-
programma ondersteund. Dankzij het 
beurzenprogramma krijgen ook kinderen 
uit lage inkomensgezinnen toegang tot 
deze school. Voor iedere zeven 
“betalende” kinderen, wordt er op 
Bushwillow één beurs gecreëerd. Voor een 
deel wordt deze beurs betaald door het 

schoolgeld van de overige kinderen. Maar deze beurzen moeten ook aangevuld worden. Stichting 
Cucu betaalt twee volledige beurzen voor kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen. Hierdoor 
krijgen ze een “100% bursary” gedurende hun hele basisschoolperiode.  
 
In het Bushwillow basisschoolproject staat probleemoplossend en 
creatief onderwijs voor alle kinderen centraal. Hiervoor zijn goede 
gebouwen en een fijne leeromgeving nodig. In samenwerking met 
Stichting Cucu heeft het Bushwillow bestuur een aanvraag ingediend bij 
Stichting ZIJN om alle huidige gebouwen en speelruimte nóg 
kindvriendelijker en duurzamer te maken. Stichting ZIJN heeft hiervoor 
€17.000  geschonken. Met een deel van dit geld kan het land waar de 
school op staat nu aangekocht worden. Samen met een lokaal 
architectenkantoor, gespecialiseerd in duurzaam bouwen, zijn 
tekeningen gemaakt voor toekomstbestendige gebouwen, zodat de 
school verder kan groeien. In 2020 zal Stichting Cucu samen met het 
Bushwillow bestuur hier fondsen voor werven.  
 
In augustus 2019 opende Bushwillow haar derde nieuwe schoolgebouw. Dit gebouw is merendeel 
gefinancierd door private donaties uit de Verenigde Staten, waar één van Bushwillow’s bestuursleden 
jarenlang hoofd van een basisschool in Los Angeles was. Dit nieuwe schoolgebouw geeft voldoende 
ruimte om ontdekkend onderwijs aan onze bovenbouw klas (groep 7 -9) aan te bieden;  het bestaat 
uit één groot klaslokaal van 70 m2 en een kleine projectruimte van 20 m2 die met een keukenblok 
geschikt is voor het doen van verschillende experimenten.  
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Inkomsten en uitgaven 2019 
 
Volgens planning zijn in 2019 de eigen fondsenwervende activiteiten verminderd en de daarmee 
gepaard gaande inkomsten gedaald. Voor het bestaande Bushwillow project in Zuid Afrika zijn er 
echter een aantal gezamenlijke activiteiten en activiteiten van derden georganiseerd die ook 
inkomsten hebben gegenereerd. In totaal heeft Stichting Cucu in het verslagjaar €16.259 opgehaald. 

Periodieke en eenmalige donateurs schonken in totaal €3.140. Twee gezamenlijke acties met 
mensen die Cucu steunen, brachten €2.257 op. Vrienden van Cucu haalden ook geld op via 
rommelmarktverkoop (€660). Daarnaast schonken vrienden van Bushwillow uit de VS €10.202, 
specifiek bestemd voor het beurzenprogramma of een onderwijsproject.  

Omdat Stichting Cucu een verplichting is aangegaan om jaarlijks twee studenten te ondersteunen via 
een beurs (2x €2.150) en omdat een aantal giften specifiek bestemd waren voor het Bushwillow 
schoolproject zijn de totale uitgaven hoger dan de inkomsten. Om dit op te vangen is een deel van 
de reserves gebruikt. In het financieel jaarverslag is verdere informatie te vinden. Het bestuur streeft 
ernaar om minimaal 98% van de inkomsten ten goede te laten komen van de kinderen. In 2019 is 
€189 (<1%) besteed aan bank- en administratiekosten. 

 
Vooruitblik 2020 
 
Organisatie: In 2020 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 inkomstenstroom 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. Voor 2020 is een begroting opgesteld waarin we 
€7.500 aan inkomsten verwachten (zie jaarrekening).  
 
Bushwillow project: De goede relatie met Bushwillow school blijven we voortzetten. Ten eerste is er 
de verplichting om in 2020 twee Bushwillow kinderen met een beurs te ondersteunen. Daarnaast 
spreken we de oprichtster van de Bushwillow school minimaal eenmaal per jaar face-to-face en 
houden we 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 te groeien. Stichting Cucu zal in 2020 bekijken welke 
mogelijkheden zij ziet om hierin een bijdrage te kunnen leveren. 
 
Overige projecten: Er is op dit moment geen initiatief om een additioneel project te ondersteunen. 
Echter, de stichting staat hier wel voor open mocht er zich een kans voordoen. 
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Neem contact op met Stichting Cucu via info@cucu4children.nl 
Stichting Cucu 
Hoofdstraat 154a 
2171BL Sassenheim 
www.cucu4children.nl  
RSIN (fiscaal nummer): 8155.07.367 
Bank: NL48 TRIO 0391 2101 65 
 


