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Voorwoord
Het jaar 2020 was voor de bevolking in Peru een zwaar jaar. En dat was het ook voor
de werkers van Pan de Vida in Peru. Door de coronacrisis moesten we een aantal
projecten tijdelijk sluiten. En hebben we afscheid moeten nemen van één van onze
projectleiders die is overleden aan de gevolgen van corona. Binnen de mogelijkheden
die er wel waren konden we toch nog hulp bieden aan ouders van de kinderen uit
onze projecten. Dit was mogelijk dankzij de bijdragen van onze sponsoren. In geld en
soms ook in andere middelen. Denk bijvoorbeeld aan laptops voor de kinderen in het
kindertehuis die niet naar school konden en thuis huiswerk moesten maken. We zijn
enorm dankbaar voor alle acties en hulp van particulieren en bedrijven in Nederland.
De coronamaatregelen hebben er ook toe geleid dat bestuursleden, regioleiders en
projectleiders in Peru elkaar vaker digitaal hebben ontmoet. Iets wat we tijdens de
conferenties van de voorgaande jaren stimuleerden maar wat nu noodzaak bleek te
worden omdat bezoeken niet door konden gaan. Het was bijzonder om te zien dat
deze digitale ontmoetingen ook werden gebruikt om elkaar te bemoedigen en te
onderwijzen.
Bijzonder om te vermelden is dat in 2020 een tweede ondernemingsproject is
afgesloten met een klein positief resultaat. Een bescheiden begin maar hoopgevend
voor de toekomst.
In het voorjaar van 2020 lanceerden we een nieuwe website. Beter geschikt om
fondsen te werven en om u op de hoogte te houden van de activiteiten en
ontwikkelingen in Peru.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten en ontwikkelingen
in 2020. Het verslag bevat ook de jaarrekening met de financiële verantwoording over
het boekjaar 2020.
Bestuur stichting Pan de Vida
Aalten, mei 2021

Stichting Pan de Vida
Postbus 32
7120 AA Aalten
info@pandevida.nl

IBAN: NL36RABO0103424008
BIC: RABONL2U
Fiscaalnummer: 817429281

3

2020 in het kort

3.018

43

Gesponsorde
kinderen

Kinderrestaurants

2
Kinderdagverblijven

1
Kindertehuis

4
Verstrekte
studiebeurzen

603.391
Ontvangen giften
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Pan de Vida
Algemeen

Stichting Pan de Vida is op 27 december 2006 opgericht met het doel om de
allerarmste kinderen in Peru te helpen. Aanvankelijk werkten we alleen met
kinderrestaurants. Kinderen die in zeer arme omstandigheden leven ontvangen
daar een maaltijd en horen dat God van hen houdt.
In de loop van de jaren heeft de stichting zich breder ingezet in Peru. Door het
opstarten van kinderdagverblijven en door begeleiding van jongeren naar en
tijdens een studie. In 2013 is gestart met de realisatie van een kindertehuis. Dit
tehuis is in 2014 in gebruik genomen. Dit tehuis heeft een capaciteit om een
twintigtal kinderen te huisvesten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Missie
Pan de Vida, dat betekent: 'Brood dat
leven brengt', wil kansarme kinderen
in Peru een hoopvolle toekomst geven
door het Evangelie van Jezus Christus
te verkondigen. En door hen te
voorzien van gezonde voeding,
schoolspullen, studiebeurzen en
overige materialen die het welzijn van
de kinderen bevorderen.

Geef de kinderen in Peru
EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

Visie
Wij zien een wereld waarin armoede
en onderdrukking heerst en waar
mensen en organisaties hun macht
misbruiken. Een wereld waarin
kinderen de dupe zijn van slecht
functionerende economische
systemen. Veel mensen leven voor
zichzelf. De gewone man en vrouw
profiteren vaak niet van economische
vooruitgang.

We willen graag de liefde van Jezus uitdelen door de allerarmste kinderen en
gezinnen in Peru helpen op te staan uit de spiraal van armoede. Wij zien een land
voor ons dat tot bloei komt en waar iedereen, van jong tot oud, zicht heeft op een
hoopvolle toekomst.
We willen mensen en organisaties in Nederland inspireren en helpen om concreet
bij te dragen aan de bestrijding van armoede onder de kinderen in Peru.
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Strategie & beleid
Gedreven door het Evangelie van Jezus Christus heeft Pan de Vida zich vanaf de
oprichting als doel gesteld het initiëren en continueren van kinderrestaurants in
Peru, van waaruit we kinderen van maaltijden voorzien. In het verlengde daarvan
ondersteunen we de kinderen door het verstrekken van schoolspullen en andere
materialen die hun welzijn bevorderen. Vanuit die passie heeft de stichting het
doel het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken onder de kinderen en waar
mogelijk onder hun families omdat mensen van brood alleen niet kunnen leven.
Gedurende de afgelopen veertien jaar hebben Carlos en Mariela met hun
medewerkers meer dan 40 kinderrestaurants opgezet om de kinderen en hun
ouders in de armste wijken te helpen. Naast een gratis gezonde en voedzame
maaltijd, bidden we met de kinderen en vertellen we hen dat zij in Gods ogen
belangrijk en van grote waarde zijn. We zien hoe dit de levens van kinderen
verandert. En hoe door de inzet van vele sponsors en de Peruaanse medewerkers
de kinderen weer een hoopvolle toekomst krijgen.
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Ontwikkelingen & evaluatie
Kinderdagverblijven
Stichting Pan de Vida heeft twee kinderdagverblijven in Arequipa en Cajamarca.
De kinderdagverblijven zijn van grote waarde voor de (vaak alleenstaande)
moeders, die op deze manier de kans krijgen hun kleine kinderen veilig achter te
laten in vertrouwde handen. Om vervolgens zelf in inkomsten voor hun gezinnen
te kunnen voorzien. Dagelijks worden ongeveer 27 kinderen opgevangen in de
twee kinderdagverblijven. Door de strenge coronamaatregelen in Peru zijn de twee
kinderdagverblijven in 2020 helaas voor een lange periode gesloten geweest. Door
middel van een financiële bijdrage aan de ouders, heeft Pan de Vida deze
kwetsbare kinderen toch kunnen helpen in deze lastige tijd.
Kinderrestaurants
We zijn 2020 gestart met 3.005 kinderen verdeeld over 44 kinderrestaurants en
sluiten het jaar af met 3.018 kinderen verdeeld over 43 kinderrestaurants. In het
verslagjaar 2020 zijn er geen nieuwe kinderrestaurants gestart. Vijf kinderrestaurants
werden uitgebreid. Helaas hebben wij één kinderrestaurant moeten sluiten doordat
onze projectleider Manuel Francisco overleed op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen
van corona. Zowel voor de kinderen van dit project als voor Pan de Vida is dit een
groot gemis.
Door de coronamaatregelen worden met name de armen in Peru zwaar getroffen.
De meeste ouders zijn dagloners en zijn afhankelijk van de dagelijkse inkomsten.
Daarnaast hebben veel mensen geen of slechts beperkte toegang tot zorg en
andere voorzieningen. Hierdoor is de nood alleen maar groter geworden. Dit was
voor Pan de Vida de reden om een fondswervingsactie op te zetten om 300 extra
kinderen te helpen, waarvan 200 tijdelijk. In totaal ontvingen we meer dan € 16.000,aan giften en mochten wij 100 nieuwe sponsorkinderen verwelkomen. Mede
hierdoor is het mogelijk om deze hulp in 2021 voort te zetten.
Helaas werd Pan de Vida door de coronapandemie gedwongen om ook de
kinderrestaurants enkele maanden te sluiten. Om de kinderen en hun ouders toch
te ondersteunen werd gezocht naar een alternatief. De ouders van de kinderen
ontvingen een financiële bijdrage zodat zij toch gezonde voeding konden kopen.
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Verder zijn er jaarlijks kleine verschuivingen bij vrijwel elk kinderrestaurant, omdat
rond de jaarwisseling ook de grote vakantie valt in Peru. In die tijd worden nieuwe
namenlijsten gemaakt voor het komende jaar. Daardoor zijn er altijd verschillen
tussen het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.
Ieder jaar zijn er kinderen die het
kinderrestaurant verlaten vanwege
hun leeftijd. Zij gaan dan verder in het
vervolgonderwijs op een andere
locatie of beginnen al jong met
werken. De grootste wijzigingen van
het verslagjaar 2020 zijn in de
naastgelegen tabel weergegeven.

Nummer

Aantal
kinderen
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Studenten
Onderwijs is een belangrijke factor in het bestrijden van armoede, daarom
ondersteunt Pan de Vida jongeren door het verstrekken van studiebeurzen.
Hierdoor is de kans op een goede baan aanzienlijk hoger en kunnen ze in de
toekomst een waardevolle bijdrage leveren in de maatschappij.
Pan de Vida mocht in 2020 investeren in vier jongeren uit de kinderrestaurants.
Hierdoor is de droom om te studeren voor hen werkelijkheid geworden. Zonder de
hulp van Pan de Vida zou het voor deze jongeren onmogelijk zijn om te studeren.
Naast het studiefonds faciliteert Pan de Vida door schoolspullen te verstrekken aan
de kinderen. In maart startten de scholen (digitaal) in Peru en deelden we
schoolpakketten uit aan de kinderen van alle projecten.
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Kindertehuis
Voor alle kinderen die dit jaar opgenomen zijn in het
kindertehuis, heeft Pan de Vida adoptieouders
gevonden, die financieel willen ondersteunen.
Gedurende 2020 zijn in totaal 26 kinderen
opgevangen in het kindertehuis. Casa Hogar Alegría
is een van de weinige tehuizen waar broers en
zussen gelukkig bij elkaar mogen blijven. Ook jonge
tienermoeders worden opgevangen. In 2020 konden
meerdere baby’s worden opgevangen in het
kindertehuis. Het is triest om te horen wat deze
kinderen in hun korte leven al mee hebben moeten
maken. Gelukkig vinden deze kinderen een veilige en
liefdevolle plek in Casa Hogar Alegría.
Ook het kindertehuis heeft de gevolgen van de coronapandemie ondervonden. De
kinderen konden het hele jaar niet naar school en mochten niet of nauwelijks van
het terrein af. Daarnaast was het woon werkverkeer voor het personeel lastig,
doordat er wekenlang geen openbaar vervoer mogelijk was. Verder bleek de helft
van de kinderen op een gegeven moment besmet te zijn met het coronavirus.
Gelukkig bleef het bij milde klachten en was het organisatorisch mogelijk om de
besmette kinderen te scheiden van de niet besmette kinderen.
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Pan de Vida conferentie
In navolging op de eerste Pan de Vida-conferentie in 2018 gaven we in 2019 hier
een regionaal vervolg aan. Alle projectleiders van de 26 kinderrestaurants in het
noorden van Peru kwamen samen in Piura. In januari 2020 vond er een
bijeenkomst plaats in La Merced, in het midden van het land. Daarnaast
organiseerden we meerdere digitale bijeenkomsten voor alle projectleiders.
Hierdoor bleven projectleiders met elkaar in verbinding en konden ze leren van
inspirerende sprekers.
Ondernemingsproject
Pan de Vida gelooft in zelfvoorzienende projecten. Door duurzame
werkgelegenheid te creëren kunnen meerdere gezinnen onderhouden worden.
Hierdoor zijn deze gezinnen minder afhankelijk van de kinderrestaurants van Pan
de Vida.
Daarnaast zal de overgebleven opbrengst, die voortvloeit uit deze kleinschalige
ondernemingsprojecten, gebruikt worden om de kinderrestaurants van Pan de
Vida te financieren. Op deze manier ‘snijdt het mes aan meerdere kanten’. Na de
evaluatie van het kleinschalige ondernemingsproject in 2017, is in 2019 besloten
een tweede pilot te starten. In 2020 is de tweede
pilot van start gegaan door het starten van een
rijst- en cassaveplantage. De rijstplantage
resulteerde in een klein negatief resultaat.
Daarentegen leverde cassave plantage na
aftrek van kosten een positief resultaat op. Per
saldo was het positieve financiële resultaat 281
euro.
Inmiddels is Pan de Vida ook in contact
gekomen met Foundations for Farming
Nederland. Dit is een wereldwijde stichting
die zich onder andere bezig houdt met
agrarische projecten en methoden. We
onderzoeken op dit moment de
mogelijkheden tot samenwerking en
kennisoverdracht.
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Doelstellingen & activiteiten voor de toekomst

Naast een terugblik in dit jaarverslag kijken we ook alvast vooruit naar onze
activiteiten en plannen voor de komende jaren. Als basis daarvoor nemen we het
Beleidsplan 2017-2022.
•
•
•

•

•

•

Korte termijn (2021)
Uitbreiding van het aantal
kinderrestaurants tot 45.
Uitbreiding (waar nodig) van het aantal
kinderen die in de reeds bestaande
restaurants worden ondersteund.
Versterken en groeien van de
operationele organisatie in Peru door het
werven dan wel opleiden van
bestuursleden, projectleiders en
regioleiders, om in staat te zijn de
middellange termijn doelstellingen te
kunnen realiseren.
Verdere ontwikkeling van kleinschalige
ondernemingsprojecten (economische
hulpverlening/micro financiering), met als
doel duurzame werkgelegenheid te
creëren en de projecten meer
zelfvoorzienend te laten worden.
Borgen van bestaande fondsen ter
financiering van bestaande
kinderrestaurants en kinderdagverblijven,
alsmede het bestaande kindertehuis.
Opstellen en implementeren van een
meerjarig fondswerving &
communicatieplan, om voldoende
financiële middelen beschikbaar te
hebben om de middellange termijn
doelstellingen te kunnen realiseren.

•
•
•

•

•
•

•

Middellange termijn (2022-2023)
Groei van het aantal kinderrestaurants
naar 50.
Groei van het aantal
kinderdagverblijven.
Uitbreiding van het aantal
ondernemingsprojecten, zodanig dat
een groeiend deel van de projecten
zelfvoorzienend wordt en structurele
werkgelegenheid biedt.
Onderzoek doen naar mogelijkheden
om een tweede kindertehuis te
bouwen of het bestaande kindertehuis
uit te breiden. Bij een positieve
uitkomst de voorbereidingen treffen
voor de realisatie en een aanvang
maken met de realisatie.
Uitbreiden van het aantal jongeren dat
wordt ondersteund en begeleid bij het
volgen van een beroepsopleiding.
Realiseren van middellange termijn
fondswerving plan, ter financiering van
de middellange termijn doelstellingen
en het realiseren van een blijvende
goede financiële basis en adequate
continuïteitsreserves.
Het organiseren van een sponsorreis
naar Peru, waarmee een concreet
doel (bijvoorbeeld een extra
kindertehuis) gefinancierd kan
worden.
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Media & communicatie
Social media

Op onze website www.pandevida.nl staat alle informatie over activiteiten die Pan
de Vida onderneemt. Deze website is volledig vernieuwd en in het voorjaar van
2020 gelanceerd. De website is nu meer geschikt voor fondsenwerving. Zo is er
bijvoorbeeld een duidelijker verbinding gemaakt met de sociale media die we
gebruiken.
Eens per kwartaal sturen we een digitale nieuwsbrief naar onze achterban. In de
nieuwsbrief doen we uitgebreid verslag van de activiteiten in Peru. Deze vertalen
we ook in het Duits.
Daarnaast beschikt Pan de Vida over
een eigen Facebook, Instagram en
LinkedIn pagina. Door middel van
sociale media houdt Pan de Vida
haar sponsoren op de hoogte van de
activiteiten. Ook is dit een mooi
middel om onze achterban te
vergroten en het werk van Pan de
Vida bekend te maken. Daarnaast
zijn onze promotiefilmpjes te vinden
op ons eigen YouTube kanaal.
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1000
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Figuur 1: Ontwikkeling aantal Facebookpagina like’s

In 2019 hebben we een ‘richtingwijzer voor marketing’ ontwikkeld. Dit is een soort
identiteitsbewijs met daarin het 'waarom, hoe en wat' van de stichting om richting
nieuwe en bestaande donateurs het verhaal van Pan de Vida te vertellen. De
richtingwijzer is ontwikkeld samen met een marketing- en communicatiebureau.
Het vormt de basis voor al onze communicatie uitingen, zoals onze nieuwe website.

Documentaire

In 2018 is een tweede documentaire in première gegaan onder de
titel ‘Een wonderlijke reis’. Deze documentaire belicht het
ontstaan van Pan de Vida vanuit het gezichtspunt van Carlos en
zijn moeder Aukje. Het laat op indrukwekkende wijze zien hoe
Carlos op 20-jarige leeftijd alles achterliet om de armste kinderen
van Peru te helpen. Binnen een jaar leek zijn droom vervlogen en
had hij slechts nog crackers te eten. Op dat moment begon zijn
adoptiemoeder aan een uitzonderlijk avontuur. In deze
ontroerende documentaire vertellen Carlos en Aukje hoe haar
wonderlijke reis ertoe heeft geleid dat nu dagelijks duizenden
kinderen over heel Peru te eten krijgen.

Netwerken

In 2020 was het door de corona maatregelen niet mogelijk voor Carlos en Mariela
om op verlof in Nederland te zijn. Normaal gesproken vonden tijdens het verblijf in
Nederland verschillende ontmoetingen met donateurs, ondernemers, zendelingen,
bestuursleden, familie, vrienden en gemeenteleden plaats. Carlos en Mariela zien er
naar uit om weer een bezoek aan Nederland te brengen zodra dit weer mogelijk is.
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Interne organisatie
Medewerkers
Carlos & Mariela
Carlos (1983) en Mariela (1981) van de Kamp – Condor wonen sinds 2004 in
Arequipa, de tweede stad van Peru. Samen hebben zij vier dochters: Esther,
Hannah, Karin en Emma. Carlos is eindverantwoordelijk voor de projecten in Peru.
Daarnaast is Carlos voorzitter van het Peruviaanse bestuur. Hierdoor brengt hij
regelmatig bezoeken aan de projecten. Ook hebben Carlos en Mariela een eigen
kinderrestaurant in Arequipa. En zijn Carlos en Mariela de ‘vader en moeder’ van de
(wees)kinderen die in het kindertehuis worden opgevangen. Mariela is
verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf in Arequipa.
Carlos van de Kamp behoorde eens zelf tot die groep van kinderen die geen hoop
en toekomst had. Op wonderlijke wijze is Carlos door middel van adoptie in
Nederland terecht gekomen. Nadat Carlos een persoonlijke ontmoeting met God
had, kreeg hij het verlangen om terug te keren naar het land waar hij geboren is.
Regioleiders
Peru is opgedeeld in vijf regio’s met elk een regioleider. De regioleiders bezoeken
regelmatig de projecten in hun regio en brengen daar weer verslag van uit aan het
bestuur. De regioleiders ontvangen een onkostenvergoeding voor het werk dat ze
verrichten. Dit zijn geen volwaardige lonen.
Projectleiders
Ieder kinderrestaurant heeft een projectleider. Deze
projectleider is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken in het
kinderrestaurant.
Vrijwilligers
Carlos en Mariela zijn aangesloten
bij de Duitse zendingsorganisatie
Globe Mission. Via deze
organisatie ontvangt Pan de
Vida regelmatig jonge
vrijwilligers die voor een
langere periode naar
Peru afreizen, om de
verschillende projecten
te ondersteunen. In
2020 zijn geen
vrijwilligers via Globe
Mission werkzaam
geweest in Peru.
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Bestuur
Nederlands bestuur
In Nederland zijn drie bestuursleden die werken als onbezoldigde vrijwilligers.
Het Nederlandse bestuur bestond in 2020 uit:

Voorzitter
H.J. de Gelder

Secretaris
S.D. Weijer - Fekken

Penningmeester
S. van de Kamp

Het bestuur kwam meerdere keren samen om te vergaderen. Door de coronacrisis
deden we dit hoofdzakelijk digitaal. Tijdens een aantal vergaderingen van het
Nederlandse bestuur kon Carlos digitaal mee vergaderen. Aukje van de Kamp is bij
de meeste bestuursvergaderingen aanwezig. Zij vormt de directe link tussen het
Nederlands en Peruviaanse bestuur. Tussen de besturen in Peru en Nederland is
daardoor zeer regelmatig contact per e-mail en/of telefoon. Aanvullend werken we
met vrijwilligers die we soms incidenteel inzetten.
Sinds juni 2020 ondersteunt Jessica Bakker het bestuur structureel bij de
communicatie met onze achterban en met name bij het gebruik van de sociale
media. Dit is een welkome aanvulling op de activiteiten van ons bestuur. Daarnaast
is Louise van de Kamp al jaren als vaste vrijwilliger betrokken bij het werk van Pan
de Vida. Zij voert de dagelijkse financiële administratie uit.
Peruviaans bestuur
Het Peruviaanse bestuur heeft de projecten verdeeld per regio. Beslissingen die
het bestuur heeft genomen, geven de regioleiders vanuit het bestuur door aan de
projectleiders in de diverse regio’s. Ook nieuwe aanvragen voor kinderrestaurants
worden door de regioleiders bekeken. Zij brengen dan verslag uit aan het bestuur,
waarna zij gezamenlijk een besluit nemen. Op deze manier communiceren ze snel
en effectief. Het Peruviaanse bestuur bestond in 2020 uit:

Voorzitter
J.C. van de Kamp

Secretaris
E. Estacio Ocas

Penningmeester
J. Huarachi

Bestuurslid kindertehuis
M. van de Kamp - Condor

Bestuurslid
M. Matos Carhuapoma

Bestuurslid
A. van de Kamp - Willink
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Financiële overzichten
Financiële samenvatting 2020

Pan de Vida streeft ernaar om de lasten in Nederland zo laag mogelijk te houden
om zoveel als mogelijk gelden te besteden aan de hulpverlening in Peru. De
afgelopen jaren resulteerde dit regelmatig in een negatief saldo van baten en
lasten, wat ten koste ging van reserves. Dit werd mede veroorzaakt door het
fluctueren van de hoeveelheid eenmalige giften. In 2020 had Pan de Vida een
positief saldo van baten en lasten voor bestemming ter grootte van € 139.532,-.
Het positieve saldo wordt onder andere veroorzaakt door een toename van
€112.177,- aan giften t.o.v. vorig jaar. Een groot deel van deze giften is afkomstig uit
eenmalige giften. De giften voor het kindertehuis zijn op dit moment nog niet
toereikend om de kosten te dekken. De giften voor de werkers in Peru worden
verantwoord via de reserve werkers Peru.
De kosten van onze activiteiten in Peru zijn gesplitst in diverse categorieën.
Afdracht Pan de Vida Peru bestaat uit alle kosten (voornamelijk verstrekken van
eten) van de kinderrestaurants. Afdracht Casa Hogar Alegría bevat alle gemaakte
kosten voor het kindertehuis. De kosten van overige projecten bestonden uit de
aanschaf van laptops, zonnepanelen voor het kindertehuis en schoolpakketten.
Deze kosten werden gefinancierd vanuit geoormerkte giften.
In 2020 vielen de kosten van de activiteiten in Peru door de coronapandemie veel
lager uit. Dit komt doordat Pan de Vida noodgedwongen haar projecten
maandenlang moest sluiten. Maar ook werden kosten bespaard doordat
bijvoorbeeld de scholen gesloten bleven en er veel minder reisbewegingen
plaatsvonden gedurende 2020. Daarnaast had de koersontwikkeling tussen de
Euro en de Dollar een groot positief effect op de gelden die Pan de Vida kon
besteden in Peru.
De fondswervingskosten bestaan uit marketingkosten die voortkomen uit het
aantal verstrekte USB-sticks met daarop de Pan de Vida documentaire. De kosten
voor de website zijn eenmalig hoger, dit komt door realisatie van een nieuwe
meertalige website.
De overige kosten van de Stichting betroffen voornamelijk bank- en kantoorkosten.
De reis- en verblijfkosten zijn lager doordat er geen reismogelijkheden waren
vanwege de coronapandemie.
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Balans per 31 december 2020
Activa

31-dec-20

31-dec-19

A. Materiële vaste activa

Inventaris

0

14
0

14

B. Financiële vaste activa

Lang lopende vordering

13.069

24.089
13.069

24.089

Voorraden

25.565

27.276

Vorderingen

86.061

21.493

Liquide middelen

440.728

367.960

Totaal

565.424

440.832

C. Vlottende activa

Passiva

31-dec-20

31-dec-19

D. Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

78.103

23.571

Continuïteitsreserve kinderrestaurants

200.000

140.000

Continuïteitsreserve kindertehuis

100.000

85.000

378.103

248.571

154.565

136.367

Overige reserves en
bestemmingsfondsen

532.668

384.938

E. Kortlopende schulden

Te verrekenen bedragen
Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal

19.237

21.194

214

0

13.305

34.700
32.755

55.894

565.424

440.832
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Staat van baten en lasten 2020
2020

2019

Baten

Ontvangen giften

603.391

491.214

Lasten

Activiteiten Peru
Fondswerving
Organisatiekosten

442.811

512.144

12.608

10.353

8.451

18.328
463.871

540.825

139.520

-49.611

Financiële baten en lasten

Rentebaten

Saldo van baten en Lasten

12

67
12

67

139.532

-49.544

54.532

-9.544

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan:
Vrij besteedbaar vermogen
Continuïteit reserve kinderrestaurants
Continuïteit reserve kindertehuis

60.000
15.000

-40.000

Reserve studiefonds

-

-

Reserve bouwprojecten

-

-

Reserve fonds auto en bus

10.000

-

Reserve noodfonds

-

-

Saldo na bestemming

-

-

17

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van het administratief verslag
Het administratief verslag is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het
saldo gebeurt op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De baten worden slechts opgenomen voor zover zij voor of op balansdatum zijn
ontvangen. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het administratief
verslag bekend zijn geworden.
Grondslagen van waardering
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De
afschrijvingspercentages bedragen:
• Inventaris 20%
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en de
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Ontvangsten worden verantwoord in het jaar waarin de giften zijn ontvangen.
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
De uitgaven van de activiteiten in Peru zijn omgerekend van Soles naar Euro
(koers 31-12-2020) en gerubriceerd aan de hand van de werkelijke kosten, zoals die
zijn opgenomen in de jaarrekening van de Peruviaanse stichtingen.
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Toelichting op balans
A. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari

Inventaris

Totaal

14

14

Investeringen

0

0

Afschrijvingen

14

14

0

0

Aanschafwaarde per 31 december

2.405

2.405

Cumulatieve afschrijvingen

2.405

2.405

0

0

Boekwaarde per 31 december

Boekwaarde per 31 december
B. Financiële vaste activa

Lang lopende vordering per 1 januari

24.089

Aflossing

-11.020

Lang lopende vordering per 31 december

13.069

Oorspronkelijke vordering

34.000

Cumulatieve aflossing

-20.931

Lang lopende vordering per 31 december

13.069

De lang lopende vordering bestaat uit een verstrekte lening ter aanschaf van
het perceel voor de woning van de werkers in Peru. Hierdoor kan het
kindertehuis in de toekomst worden uitgebreid en verbetert het de
werk/privé balans van de werkers.
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31-dec-20

31-dec-19

C. Vlottende activa

Voorraden

25.565

27.276

64.814

18.023

63

61

21.184

3.410

86.061

21.493

270

627

18.764

14.089

67

63

9

6

298.882

228.882

18.900

20.504

103.835

103.789

440.728

367.960

Vorderingen (korter dan één jaar)
Voorschot Peru
Vooruit betaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Kas (reisfonds)
Rabobank, Pan de Vida
Rabobank, reis Peru
Rabobank, noodfonds
Rabobank, bedrijfstelerekening
Rabobank, Vaste Termijn Rekening (reis Peru)
SNS Bank, meerkeuzesparen
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D. Eigen vermogen

Vrij
besteedbaar
vermogen

Continuïteit
reserve
kinderrestaurants

23.571

140.000

Stand per 1 jan.
Onttrekking

-

Continuïteit
reserve
kindertehuis

Totaal

85.000

-

248.571

-

-

Toevoeging

54.532

60.000

15.000

129.532

Stand per 31 dec.

78.103

200.000

100.000

378.103

•
•
•

Het vrij besteedbaar vermogen kan door het bestuur bestemd worden overeenkomstig
de statuten van de stichting.
De continuïteitreserve kinderrestaurants is een garantievermogen voor de eetprojecten.
De continuïteitreserve kindertehuis is een garantievermogen voor het kindertehuis.

Overige reserves en
bestemmingsfondsen

Stand per 1 jan.

Reserve
bouw
projecten
Peru

Reserve
studiefonds

Reserve
fonds
auto en
bus

Reserve
noodfonds

70.531

16.054

15.000

7.283

-

10.000

-

-

Stortingen

-

-

Onttrekkingen

-

-2.177

Toevoeging

-

700
14.577

Stand per 31 dec.

•
•
•
•

•

•

70.531

Reserve
werkers
Peru

Reserve
overige
projecten

Totaal

27.500

136.367

-

-606

-11.020

-6.918

10.000
-20.721

10.000

-

11.020

7.199

28.918

35.000

6.676

-

27.781

154.565

-

De reserve voor bouwprojecten Peru is gevormd om op verschillende plaatsen in Peru
onderdak te geven aan kinderrestaurants en kindertehuizen.
Het studiefonds wordt gebruikt om jonge mensen, onder voorwaarde, in de gelegenheid
te stellen een beroep te leren.
Reservefonds auto en bus betreft een reservering ter vervanging van de auto en bus van
het kindertehuis.
Het noodfonds is opgericht om in geval van acute en incidentele nood, hulp te kunnen
bieden. Bijvoorbeeld aan projecten, kinderen of projectleiders. De onttrekking in 2020
bestaat uit gemaakte kosten van bestuurslid Elsy, die vanwege haar ziektebehandeling
regelmatig naar Lima moest reizen.
Giften voor werkers Peru worden toegevoegd aan reserve werkers Peru. De onttrekking
bestaat uit de bijdrage aan Globe Mission (€18.372), pensioenopbouw (€3.000),
onkostenvergoeding (€5.066). Het overschot van 2020 (€11.020) is in mindering gebracht
van de lang lopende vordering (zie punt B Financiële vaste activa).
Reserve overige projecten is bestemd voor zelfvoorzienende projecten. In 2020 zijn twee
pilots hiervoor gestart. De totale investering bedroeg €6.918 en werd onttrokken uit dit
reserve. De investering resulteerde in een opbrengst van €7.199 in 2020 en dit is
toegevoegd aan de reserve.
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E. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

31-dec-20

31-dec-19

Te verrekenen bedragen
Reservering reisfonds

19.237

Te verrekenen bedragen

21.194
19.237

Crediteuren

21.194

-

214

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen bankkosten
Te betalen schoolpakketten
Te betalen oudedagsvoorziening
Te betalen noodhulp extra kinderen

305

305

-

22.395

3.000

12.000

10.000

13.305

34.700

32.756

55.894

22

Toelichting op staat van baten en lasten 2020
2020

2019

Ontvangen giften
Sponsoring kinderen

296.978

285.047

Giften eenmalig

270.256

172.762

35.327

32.505

830

900

603.391

491.214

Afdracht Pan de Vida Peru

357.012

408.746

Afdracht Casa Hogar Alegria

63.204

74.426

Overige projecten

22.595

28.472

-

500

442.811

512.144

3.038

10.132

Relatie en representatie kosten

-

86

Drukwerk

-

129

9.570

5

12.608

10.353

Kantoorkosten

2.924

2.592

Afschrijvingen

14

481

4.149

3.756

Reis- en verblijfkosten

431

10.139

Overige algemene kosten

934

1.359

8.451

18.328

-12

-67

-12

-67

Giften kindertehuis
Giften noodfonds

Activiteiten Peru

Verstrekte giften

Fondswerving
Marketingkosten

Website

Organisatiekosten

Bank- en transactiekosten

Financiële baten
Rente spaarrekening
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