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Stichting Cucu is in 2006 opgericht en ondersteunt kleinschalige, lokale initiatieven en projecten voor 
kinderen in ontwikkelingsgebieden. Met vier vrijwillige bestuursleden en vele Cucu ambassadeurs 
draagt stichting Cucu een klein beetje bij aan een betere wereld. Stichting Cucu onderscheidt zich 
door het steunen van kleinschalige en duurzame projecten. Tot 2018 ondersteunde Stichting Cucu 
ongeveer 10 projecten per jaar in verschillende landen. Sinds 2019 ondersteunt Stichting Cucu enkel 
de Bushwillow basisschool in Kenton-on-Sea in Zuid Afrika. 

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 Ravesteyn). 
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.  

2020: het jaar van COVID-19 

Het jaar 2020 stond voor de hele wereld in het teken 
van COVID-19. Het leven van vele kinderen stond op 
z’n kop. Ook van de kinderen van de Bushwillow 
basisschool in Zuid Afrika. Het land ging in een 
volledige lockdown in maart en daardoor konden 
kinderen drie maanden niet naar school. 

De leerlingen op de Bushwillow school hebben zeer 
verschillende achtergronden waardoor bijvoorbeeld 
de toegang tot computers en internet en 
ondersteuning die ouders aan hun kinderen kunnen 
bieden erg verschillend zijn. Daarom werd er in de 
maanden dat de school gesloten was thuisonderwijs 
op maat te geleverd en zorgde de school ervoor dat 
ook de kwetsbaarste kinderen contact konden 
hebben met de docenten en huiswerk meekregen. 

  

 
 
Stichting Cucu vindt dat ieder kind - waar ook 
ter wereld geboren - een kansrijke toekomst 
verdient. Stichting Cucu heeft zich sinds 2006 
gericht op vier uitgangspunten: 
 

1. Onderwijs (basisonderwijs, middelbaar 
onderwijs, en/of vervolgonderwijs) 

2. Medische zorg, voedsel en welzijn 
3. Sport, spel, cultuur en algemene ontwikkeling 
4. Noodhulp 

Kinderen krijgen meer en betere kansen als zij 
toegang hebben tot goed onderwijs, medische 
zorg, voedsel en sport, spel en cultuur. 
Hiermee kunnen zij groeien, zich verder 
ontwikkelen en een toekomst tegemoet gaan 
waarin zij positieve kansen voor zichzelf 
creëren. Wanneer er in de landen waarin 
Cucu actief is noodsituaties zich voordoen 
(bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog), dan kan 
Cucu noodprojecten steunen die worden 
uitgevoerd door lokale organisaties waar Cucu 
eerder mee heeft samengewerkt. 

 

JAARVERSLAG 2020  



 2 

Bushwillow leverde onderwijs op afstand door ondermeer: 
 

• wiskunde en Engelse taal pakketten aan huis te bezorgen. 
• Xhosa lessen (de lokale taal in de Oostkaap provincie) in zowel kleine groepjes als één-op-één 

via Whatssapp te houden. 
• online wiskunde lessen via Zoom aan te bieden. 
• leerlingen zonder toegang tot internet en met weinig hulp van hun ouders regelmatig te 

bellen om hen bij het schoolwerk te helpen.  
• dagelijks verhalen voor te lezen en die via Whatssapp te delen. 

 
In de tweede helft van het jaar gingen de scholen weer open. De Bushwillow basisschool stelde een 
Corona-plan op en Stichting Cucu kon financieel bijdragen aan de aanschaf van bijvoorbeeld 
mondmaskers, schoonmaakmiddelen en een thermometer. Gelukkig kon de school tot het einde van 
het jaar grotendeels openblijven; de school was alleen genoodzaakt om de anderhalve week voor de 
kerstvakantie te sluiten gezien ziekte onder een aantal leraressen. De kleine klassen maakte het 
mogelijk om kinderen goed op afstand van elkaar te plaatsen en iedereen tegelijk naar school te 
laten gaan. Hierdoor hebben de Bushwillow leerlingen een stuk meer lesuren gehad dan de meeste 
andere kinderen in het land.  
 
Naast de grote impact op ontwikkeling van kinderen, heeft COVID-19 voor enorme economische 
schade gezorgd in Zuid Afrika. Veel mensen verloren hun baan en de ongelijkheid is nog verder 
toegenomen. Ook in deze moeilijke tijden kijkt de Bushwillow school naar de toekomst. De school 
heeft de ambitie om het beurzenprogramma uit te breiden, een voedselbos te creëren rondom de 
school en duurzame nieuwe gebouwen neer te zetten voor een toekomstbestendige, inspirerende 
leeromgeving. 
  
Bushwillow schoolbeurzen en nieuwe duurzame gebouwen 
 
Bushwillow basisschool in Kenton-on-Sea opende in 2017 haar deuren. Het is een brede school waar 
alle kinderen hun talenten volledig kunnen benutten. Kinderen afkomstig uit lage tot hoge 
inkomensgezinnen zijn hier welkom en leren 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. 
 
In 2020 heeft Stichting Cucu voor het vierde 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.  
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Inkomsten en uitgaven 2020 
 
Naar aanleiding van het besluit van het bestuur om de eigen fondsenwervende activiteiten verder af 
te schalen, waardoor de daarmee gepaard gaande inkomsten zouden dalen, was er slechts één 
activiteit in 2020 gepland. Helaas kon deze activiteit door de coronamaatregelingen geen doorgang 
vinden. Trouwe donateurs en vrienden hebben er echter voor gezorgd dat er in het verslagjaar toch 
nog € 7.465 opgehaald is. Donateurs bedachten zelf ludieke acties. Zo schonk een donateur haar 
reiskostenvergoeding omdat ze verplicht thuis moest werken en geen reiskosten meer maakte en 
verkocht een andere donateur online tweedehands kleding waarvan een deel van de opbrengst naar 
stichting Cucu ging.  
 
Stichting Cucu is een aantal jaren geleden een verplichting aangegaan om jaarlijks twee studenten te 
ondersteunen middels een beurs (2x €2.150). Omdat een aantal giften specifiek bestemd waren voor 
het Bushwillow schoolproject heeft het bestuur besloten om alle inkomsten dit jaar aan Bushwillow 
te besteden (beurs en project). Vanwege de verminderde inkomsten in het verslagjaar en de vaste 
administratiekosten van bank en website zijn de overheadskosten dit jaar procentueel gestegen naar 
3%. Het resultaat kwam hierdoor op -€ 277. Dit bedrag zal ten laste van de reserves worden geboekt. 
 
Vooruitblik 2021 
 
Organisatie: In 2021 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, 
mits de Corona-maatregelen dit toelaten. 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. Daarnaast 
bestaat stichting Cucu in 2021 15 jaar! Hier zal aandacht aan gegeven worden via de website, sociale 
media en persoonlijke mailtjes. Voor 2021 is een begroting opgesteld waarin we €6.800 aan 
inkomsten verwachten.  
 
Bushwillow project: De goede relatie met Bushwillow school blijven we voortzetten. Ten eerste is er 
de verplichting om in 2021 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 2021 bekijken welke 
mogelijkheden zij ziet om hierin een bijdrage te kunnen leveren. 
 
Overige projecten: 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. 
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Neem contact op met Stichting Cucu via: 
 
Email: info@cucu4children.nl 
 
Stichting Cucu 
Binnenstraat 8 
4117 GR Erichem 
 
www.cucu4children.nl  
 
RSIN (fiscaal nummer): 8155.07.367 
Kamer van Koophandel: 28108173 
Bank: NL48 TRIO 0391 2101 65 
 


