Jaarverslag Che Amigo
Rapport inzake de jaarrekening 2021
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Inleiding
Met veel plezier presenteren wij u het jaarverslag 2021 van de Stichting Che Amigo. Wij
informeren u graag over onze activiteiten, projecten en ontwikkelingen die het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden.
Vorig jaar was natuurlijk ook weer voor ons bijzonder. Covid hakte er nog steeds in en
wellicht nog meer voor mensen in meer kwetsbare leefomstandigheden. De
leiderschapstrajecten gingen wel door maar moeizamer en hier en daar hebben we
projecten gesteund voor noodzakelijke noodhulp.
In dit jaar hebben we ons programma in de vluchtelingenkamp op Lesbos, Griekenland
weer kunnen voorzetten.
In het hoofdstuk ‘Algemeen’ gaan we in op de ontwikkelingen binnen onze stichting.
Vervolgens vertellen we in ‘Fondsenwervende activiteiten’ over onze funding. Het
hoofdstuk ‘projecten’ gaat over de projecten die we ondersteunden in 2021 en de
projecten die we in dat jaar hebben afgerond. Daarna bieden we u een vooruitblik op
2022. Tenslotte treft u een samenvatting van onze jaarrekening aan.
Wij hopen dat u ons verslag met veel interesse en plezier zult lezen. Uiteraard staan wij
open voor eventuele vragen en opmerkingen die u na het lezen van het jaarverslag met
ons wilt delen.
Ivy de Bruijn
Voorzitter
Jasper Wegman
Penningmeester
juni 2022
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Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1.
Doel van de stichting
Che Amigo wil door middel van leiderschapstrainingen (capaciteitsopbouw) mensen uit
kwetsbare groepen meer kansen geven om zich persoonlijk te ontwikkelen om een
zelfstandig en waardig leven op te bouwen. Wij doen dit door bestaande, lokale
organisaties en initiatieven met veel potentie te ondersteunen. Che Amigo werkt dus
altijd in nauw verband met die organisaties samen en versterkt hen door middel van
training, coaching, begeleiding en praktische hulp. We zijn actief (geweest) in Argentinië,
Bolivia, Peru, Suriname en vanaf 2016 in Colombia. In 2019 zijn we begonnen op Lesbos,
Griekenland in de vluchtelingenkampen. Helaas konden we die lijn in 2020 niet
voorzetten. In 2021 zijn we daar wel weer actief geweest. In Nederland zetten we graag
onze opgebouwde kennis in d.m.v. het geven van onze training aan sociale organisaties
en het creëren van bewustwording door bijvoorbeeld het geven van presentaties op
scholen of bij bedrijven.
1.2.
Het bestuur
Het bestuur van Che Amigo bestaat in 2021 uit drie personen; Ivy de Bruijn als voorzitter,
Jasper Wegman als penningmeester en Jeanine Jansen als algemeen bestuurslid.
1.3.
Terugblik
Dit jaar hebben we voornamelijk projecten financieel gesteund in Bolivia, Colombia en op
Lesbos.
Julie Roy, een van onze opgeleide trainers in Cartagena, was voor 2 grote projecten de
projectleider. Oud trainster Claudia uit Bolivia heeft zelf een leiderschapsproject opgezet
en wij hebben haar daarbij financieel gesteund.
1.4.
Club van 100
De club van 100 is erg belangrijk voor ons. Met de club van 100 financieren we op een
duurzame manier onze projecten en genereren we meer betrokkenheid. Als vaste
donateur van Che Amigo doneer je een tientje per maand (of meer). Dit geld draagt bij
aan de projecten zoals het opleiden van trainers en leiders in kwetsbare communities.
Wij begeleiden lokale trainers (in opleiding) bij het geven van leiderschapstraining aan
jongeren met veel potentie. Onderdeel van de training is dat de deelnemers een sociaal
project opzetten in hun wijk of dorp, zodat indirect de hele gemeenschap in beweging
komt. We houden de leden van de club ieder half jaar op de hoogte via onze website en
facebook. We konden dit jaar rekenen op ruim 20 mensen die minimaal een tientje per
maand overmaakten of die een eenmalige donatie hebben gedaan van 100 euro of meer.
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Hoofdstuk 2 Fondsenwervende activiteiten
In 2021 hebben we geen fondswervende activiteiten georganiseerd. Door Covid was dit
niet mogelijk. Wel heeft ex bestuurslid Christien Oudshoorn weer een mooie donatie
gedaan om het project in Bolivia te steunen. Ook donateur Marcel Klooss heeft een groot
bedrag gestort via zijn bedrijf Viviene Court om in de toekomst projecten te kunnen
ondersteunen. Vanaf 2024 willen we een groot leiderschapsprogramma in Chili gaan
opzetten.
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Hoofdstuk 3 Projecten in 2021
3.1

La Boquilla, Leiderschapstraining door Julie Roy en Oscar Mendoza

De arme wijk La Boquilla in Cartagena biedt volop mogelijkheden voor ontwikkeling. De
nieuwe stichting Pescadores de Letras heeft de activiteiten overgenomen van de Stichting La
Vecina. In 2018 heeft Julie Roy hier al trainingen gegeven en in 2019 vonden deze wederom
plaats. Onze trainer Julie Roy is ook samen met Oscar in 2020 begonnen en ze hebben het
hele jaar parttime gewerkt in de wijk om het leiderschapstraject voor jongeren op te zetten.
In 2021 hebben ze dat voortgezet.
Gemiddeld kwamen er iedere zaterdagmiddag een groepje van 15-20 jongeren die met elkaar
aan de slag gingen. Ze hebben veel geleerd en kleine projecten zijn gestart en afgerond.
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3.2

Powerfullgirls project in Cartagena

Jonge meiden zelfvertrouwen geven. Ze stimuleren om zelf hun talenten te gebruiken en om
naar een vervolgopleiding te kunnen gaan. Daar draait het in dit programma om. Met een
aantal vaste meiden werkte July Roy in 2020 digitaal aan deze ontwikkeling. Gelukkig kon er
in 2021 weer meer. De trainingen konden dit jaar weer live plaatsvinden.

3.4

Project Leiderschapstraining in Bolivia door Claudia Vaca

Oud-bestuurslid Christien Oudshoorn is een expert op het gebied van inclusiviteit en deep
democracy. Ze is lang voor Che Amigo actief geweest om in Bolivia. Samen met oud
trainster Claudia Vaca hebben ze een aantal projecten opgezet die raken aan leiderschap
en literatuur. Door het stimuleren van lezen, met name jonge mensen, raken om zichzelf
te ontwikkelen. In 2020 en in 2021 zijn ze hier erg actief mee bezig.
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3.4

Project Leiderschapstraining in Medellin, Colombia

Sinds 2016 zijn we al actief in de kwetsbare wijken van Medellin. We werken daar samen met
de stichting Straatkinderen Medellin. Zij doen vele projecten voor kinderen, jongeren en
ouderen in de wijk. Leiderschap hoort daar ook bij. Zo zijn vrijwilligers al trainer geworden
en vinden er wekelijks leiderschapstrainingen plaats. Jongeren zetten kleine projecten op. De
komende jaren zal Che Amigo dit project financieel blijven ondersteunen.

3.5

Project Leiderschapstraining in Lesbos, vluchtelingenkamp

Gelukkig konden we Grienkenland weer bezoeken. Dona is hier va september voor 4
maanden geweest om divere lokale organisaties en mensen te trainrn in
leiderschapsvaardigheden. Veel vluchtelingen missen zingeving. Ze willen graag gebruik
maken van hun talenten en zich ook inzetten voor de omgeving. Dankzij ons programma kan
dat. Het wordt door veel mensen zeer gewaardeerd en de trainingen worden goed bezocht. In
2022 zullen we dit voortzetten in Athene.
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Hoofdstuk 4 Vooruitblik 2022
Integrale visie
Wij richten ons vooral op het versterken en ondersteunen van lokale organisaties omdat
we geloven dat dat de meest duurzame manier van werken is. Wij doen dit door middel
van training (we leiden onder andere trainers op, zodat zij vanuit de lokale context
kunnen werken met jongeren) en coaching (professionaliseren van de organisatie en
effectiever samenwerken). In 2022 beginnen we ook in Athene in de
vluchtelingenkampen.

4.4
Tot Slot
Als stichting die zo veel mogelijk geld aan het goede doel wil schenken houden wij de
kosten zo laag mogelijk. Ook dat is ons in 2021 weer goed gelukt. De bestuursleden van
Che Amigo willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd nogmaals bedanken en hopen
op net zo veel steun in 2022!
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Hoofdstuk 5 Jaarrekening
5.1
Balans Stichting Che Amigo

Rabobank Verenigingspakket
Rabobank Bedrijfsspaarrekening

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

€ 149.373

€ 58.949

€ 4.659

€ 3.320

€ 17.195

€ 17.193

€ 17.191

€ 15.488

0

0

€0

€0

€ 166.568

€ 76.142

€ 21.850

€ 18.809

Kas

Passief
Eigen vermogen
Reserve voor projecten

5.2 Verloopoverzicht eigen vermogen Stichting Che Amigo
2021

2020

2019

2018

Eigen vermogen per 1 jan

€ 76.142

€ 21.850

€ 18.809

€ 29.883

Inkomsten plus rente

€ 111.341

€ 83.088

€ 33.936

€ 19.799

Uitgaven

€ 20.915

€ 28.796

€ 30.895

€ 30.873

€ 166.568

€ 76.142

€ 21.850

€ 18.809

Eigen vermogen per 31 dec.
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5.3

Winst en verlies rekening Stichting Che Amigo 31 december 2021

Inkomsten

2021

2020

2019

2018

Club van 100 donaties

5320

5330

5480

6721

Stichting Take Tuka donatie
Eenmalige schenking

7000
2021

15.830

Actie Tennisclub Joy

1100

Donatie Hoyng

5000

Kiwanis Bilthoven

5000

Rente Rabobank Bedrijfsspaarrekening

4

Actie School Boni Utrecht

2650

Buro Heron op boekpresentatie

1000

Donatie Christien Oudshoorn voor project Claudia en
Deep democracy Uganda

4000

Verkoop boeken
Terugbetaling teveel betaald onderhoud lesbos

Totaal inkomsten

•

4340

4065

2531

927
1453

Schenking voor Project La Boquilla
Schenking Viviene Court *

7385

100.000

61.000

€ 111.341 € 83.088 € 33.936 € 19.799

In 2020 en 2021 heeft de organisatie Viviene Court een gote donatie gedaan voor
een toekomst project in Chili. We willen daar tussen 2024-2028 een groot
leiderschapsprogramma gaan aanbieden. Van dit totale bedrag wordt tot die tijd 5%
per jaar voor andere projecten besteed. Mocht het project geen doorgang kunnen
vinden zal het percentage voor uitgaven aan andere projecten per jaar toenemen.
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Uitgaven

2021

2020

2019

2018

Bankkosten

182

199

196

199

406

63

146

225

141

161

61

237

6860

858

3561

Kosten bestuur (reiskosten)
Website onderhouden

234

Boek drukkosten
Boek presentatie en promotiekosten (filmpjes)

406

Terugboekingen van club van 100

250

Terugboeking Club van 100

110

Project Aida

4000

Project Uganda Deep Democracy

1650

Project Claudia Bolivia

4000

15.030

Project Medellin: Programma Leiderschap aan de organisatie Stichting
Straatkinderen

1200

1500

6773

792

Vrijwilligersbijdragen Jasper en Ivy

1300

Project Noodhulp Covid Stichting Straatkinderen Medellin

1500

Project Yoga for Refugees Lesbos

500

Project Luz Carmen

550

Project La Boquilla
Project Powerful Girls

3970
120

3177
1275

Project Maria in Colombia

1462

Project Lesbos, leiderschap in vluchtelingenkamp

8017

1531

15257

Project Colombia

4710

3144

3400

Project Noodhulp Covid Cartagena

2940

Project Vluchtelingenwerk

2000

Totaal uitgaven

1340

5800

€ 20.915 € 28.796 € 30.895 € 30.873
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