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Stichting Cucu is in 2006 opgericht en ondersteunt lokale initiatieven en projecten voor kinderen in 
ontwikkelingsgebieden. 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 bestaat het bestuur uit vier personen en ondersteunt Stichting Cucu 
enkel de Bushwillow basisschool in Kenton-on-Sea in Zuid Afrika. 

In 2021 bestond Stichting Cucu uit een bestuur van 
vier personen, voorzitter (Fenna van Charldorp), 
secretaris (Tessa van Charldorp), penningmeester 
(Peter van Raalte) en algemeen bestuurslid (Joost van 
Ravesteyn). Dankzij de vrijwillige inzet van de 
bestuursleden streven we ernaar dat minimaal 98% 
van de donaties echt bij de kinderen terecht komt.  

Cucu project: Bushwillow basisschool 

Bushwillow basisschool in Kenton-on-Sea bestaat 
inmiddels bijna vijf jaar. Anouk Verheijen en Stephen 
Wigley waren twee van de oprichters en trekkers van 
de Bushwillow Primary School in Zuid Afrika. Terwijl 
Anouk in de beginfase plannen aan het maken was 
om een heel nieuw type school op te richten in 
Kenton-on-Sea, mocht Stichting Cucu meedenken 
met een visie op eerlijk en duurzaam onderwijs.  

Inmiddels zitten er op de Bushwillow School 60 
kinderen waarmee voor nu het maximum aantal 
leerlingen is bereikt. Dit betekent dat Bushwillow nu 

ook een kleine reserve kan opbouwen om de toekomst zekerder te maken voor alle leerlingen en de 
medewerkers. Hierdoor heeft Bushwillow ook een loonsverhoging kunnen doorvoeren waardoor er 
een kleiner verschil is tussen de salarissen van de docenten en de klassenassistenten. 

Na jaren hard werken zijn Anouk en Stephen in april 2021 met hun kinderen (terug)verhuisd naar 
Nederland. Zij blijven betrokken als bestuursleden van de Bushwillow school. Ook Stichting Cucu blijft 
uiteraard betrokken. Via Anouk en de bestuursleden van Bushwillow School in Zuid Afrika blijven we 
op de hoogte van de beurzenkinderen en de ontwikkelingen.  

Stichting Cucu vindt dat ieder - 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 hebben 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 voordoen (bijvoorbeeld 
natuurrampen, oorlog), dan kan Cucu 
noodprojecten steunen die worden uitgevoerd 
door organisaties waar Cucu eerder mee heeft 
samengewerkt. 

JAARVERSLAG 2021  



 2 

Bushwillow schoolbeurzen en eenmalige bijdrage leerling 

In 2021 heeft Stichting Cucu voor het vijfde 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. 
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 2021 kwam ook het verzoek vanuit Bushwillow voor een eenmalige bijdrage om een deel van het 
schoolgeld van een van de leerlingen te betalen tot het einde van zijn schooltijd. Zijn moeder was kort 
daarvoor overleden en het weduwepensioen kon de schoolkosten niet dekken. De bijdrage 
garandeert dat de leerling zijn volledige schooltijd op Bushwillow school kan afronden.  
 
Inkomsten en uitgaven 2021 
 
Voor 2021 waren de financiën vanwege de coronamaatregelen begroot zonder – door het bestuur 
georganiseerde - activiteiten. De inkomsten zijn dan ook voornamelijk afkomstig van trouwe 
donateurs en vrienden die de stichting een goed hart toedragen. De periodieke donateurs schonken 
dit jaar in totaal € 3.940 en € 1.775 was de bijdrage van eenmalige donateurs. Vrienden van Cucu 
haalden ook geld op via een jubileum (€ 665) en individuele activiteiten (€ 1.025). 
 
De uitgaven zijn in 2021 bijna geheel gegaan naar de Bushwillow projecten in Zuid-Afrika. Naast de 
verplichting die de stichting is aangegaan om jaarlijks twee studenten te ondersteunen (2x € 2.150), 
is er dit jaar een eenmalige bijdrage overgemaakt voor het schoolgeld van een student die tijdens de 
coronaperiode beide ouders is verloren.  
 
De overheadkosten (bankkosten en website) waren in absolute termen lager dan begroot maar zijn 
procentueel iets meer (3%) dan het streven van het bestuur dit onder de 2% te houden en dus meer 
dan 98% van de inkomsten daadwerkelijk te besteden aan projecten.  
 
In totaal heeft Stichting Cucu € 6.740 opgehaald. Omdat de uitgaven (€ 5.652) lager waren dan de 
inkomsten zal het resultaat (€ 1.088) worden toegevoegd aan de reserves. 
 
De vier bestuursleden werken op vrijwillige basis en verrichten hun taken onbezoldigd. 
 

Vooruitblik 2022 
 
Organisatie: In 2022 zal de stichting verder gaan met een bestuur bestaande uit vier personen 
(voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid). Vergaderingen vinden twee keer 
per jaar plaats, afhankelijk van de behoefte. Daarnaast stemt het bestuur af via de mail, WhatsApp 
en telefoon. We maken in 2022 een meerjarenplan over hoe we Stichting Cucu willen voortzetten als 
kleine, transparante stichting.  
 
Fondsenwerving: 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 het jaarverslag op de website en persoonlijke mailtjes en 
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bedankkaartjes. Voor 2022 is een begroting opgesteld waarin we € 5.800 aan inkomsten verwachten 
(zie jaarrekening).  
 
Bushwillow project: De goede relatie met Bushwillow school blijven we voortzetten. We hebben 
vertrouwen in het project en de doelen sluiten nog steeds goed aan op de doelstelling van Cucu. 
Daarnaast hebben we een verplichting om in 2022 twee Bushwillow kinderen met een beurs te 
ondersteunen. We spreken we de oprichtster van de Bushwillow school regelmatig. Hierdoor zijn de 
lijntjes kort en hebben we goed zicht op wat er gebeurt binnen de Bushwillow projecten. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem contact op met Stichting Cucu via: 
 
info@cucu4children.nl 
 
Stichting Cucu 
Binnenstraat 8 
4117 GR Erichem 
 
www.cucu4children.nl  
RSIN (fiscaal nummer): 8155.07.367 
Bank: NL48 TRIO 0391 2101 65 
 


