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Inleiding 

 
Het jaar 2020 was over de hele wereld een zeer bewogen jaar. Voor Straatkinderen Medellín was 
dat niet anders. Toch hebben wij dit jaar één van onze dromen verwezenlijkt.  
 
Het was het jaar waarin de wereld in de ban was van het coronavirus. Colombia was één van de 
landen met de strengste maatregelen, met vijf maanden lang een strikte lockdown. Colombia is 
een land met veel informeel werk, in Medellín is dat meer dan 40 procent van de werkende 
bevolking en in de achterstandswijken zelfs 95 procent. Door de lockdown hadden deze mensen 
van de ene op andere dag geen inkomen meer en brak er een hele zware tijd aan.  
 
Als stichting besloten wij ons daarom tijdelijk op noodhulp te richten. Binnen twee weken hadden 
wij voldoende donaties ontvangen om aan al onze kinderen en hun families twee keer een 
voedselpakket te geven. Na dit succes zijn we door gegaan met actie voeren. Met hulp van Wilde 
Ganzen, Kinderen in Colombia, Feed the Barrios, How2Expat en heel veel gulle donateurs hebben 
we in vijf maanden tijd 3.500 voedselpakketten uitgedeeld. 
 
Het hoogtepunt van het jaar was de bouw van ons multifunctionele sportveld. Dankzij een 
succesvolle loterij en steun van onze partner Wilde Ganzen hebben wij voor elkaar gekregen. De 
directeur van de stichting in Medellín, Wilmar Quintero Córdoba, heeft hard gewerkt om alles in 
goede banen te leiden. Zeker vanwege de pandemie en de vele regenval geen gemakkelijke klus, 
maar het is gelukt: op 6 februari 2021 hebben we het sportveld geopend! Daarmee is één van 
onze grote dromen werkelijkheid geworden.  
 
Helaas zijn door het coronavirus en bijbehorende maatregelen ook veel van onze activiteiten 
anders gelopen als gepland. Het doel was om de meeste activiteiten virtueel voort te zetten. Dit 
was erg moeilijk: niet alle kinderen hebben een stabiele internetverbinding en vaak zijn hele 
gezinnen afhankelijk van één device. Gelukkig konden wij met strenge protocollen in oktober 
onze deuren weer openen, waardoor meer kinderen weer konden deelnemen aan de activiteiten. 
 
In het jaarverslag 2020 kun je lezen wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan, verdeeld 
in een inhoudelijke en een financiële rapportage. Met als laatste de begroting voor 2021. 
 
Veel plezier met het ontdekken van het werk van Straatkinderen Medellín! 
 
 
Sabine Bouwmeester 
Fondsenwerver, internationale contacten 
 
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Inhoudelijke rapportage 

Foto reportage 

Voortgang sportveld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselpakketten: 
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Doelgroep  

Veel mensen in Colombia leven in 
armoede. In Medellín, de tweede 
grootste stad van Colombia met 
ongeveer 3,5 miljoen inwoners, is 
dit duidelijk zichtbaar in het 
centrum en in de achtergestelde 
buitenwijken in de stad. Hier 
verblijven veel kinderen die zijn 
achtergesteld door armoede, 
huiselijk geweld, verwaarlozing, 
seksuele intimidatie en/of 
verslaving.  
 
Deze kinderen worden in hun 
omgeving weinig tot niet 
gestimuleerd om te werken aan 
een betere levensstandaard, nu en in de toekomst. Wanneer kinderen hier niet toe worden 
uitgedaagd, zal hun situatie en die van hun familie en toekomstige generaties niet of nauwelijks 
verbeteren. Daarom zet stichting Straatkinderen Medellín zich sinds 2010 in om de kansen van 
deze kinderen te vergroten en hen te helpen hun dromen na te jagen.  
 
De stichting werkt in twee gebieden van de stad.  

1. In het centrum (comuna 10) werken we met kinderen van de tehuizen Poder Joven en 
Jardín de Amor. In de toekomst willen we met meer tehuizen in het centrum van de stad 
samenwerken. Sommige kinderen gaan overdag naar het tehuis en wonen bij hun familie, 
waarbij ze vaak opgroeien op tussen de drugs, prostitutie en geweld. Van andere kinderen 
is  de familie niet in staat om voor hen te zorgen. Zij wonen in het tehuis en bezoeken in 
het weekend hun familie.  

2. In de buitenwijken Calambolas en Bello Oriente (comuna 3) bevindt zich onze 
accommodatie ‘El Paraiso’ (het paradijs). Hier werken we met kinderen die bij hun familie 
wonen. In deze wijken wonen voornamelijk mensen die ontheemd zijn door geweld. Zij 
zijn gedwongen te vertrekken vanuit rurale gebieden in Colombia naar de stad om een 
veilig(er) leven te zoeken. Zij wonen en werken veelal informeel en leven in armoede. 

 
Alle kinderen tussen 5 en 18 jaar zijn welkom om onze faciliteiten te gebruiken en mee te doen 
met onze activiteiten, mits ze naar school gaan. Jongeren die deelnemen aan de projecten 
‘Leiderschap in mijn wijk’ en ‘Studie en werk’ blijven soms tot en met 23 jaar betrokken bij de 
stichting. Naast het werken met de kinderen en jongeren worden ook hun families en verzorgers 
bij de activiteiten betrokken. We werken samen met verschillende organisaties in de wijken en 
met lokale overheidsorganisaties.  

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Onze kinderen in 2020 

In 2020 bereikten wij 388 kinderen en jongeren. Het percentage 
meiden groeit gestaag en we hopen in 2022 net zoveel meiden 
als jongens in de stichting te verwelkomen.  
 
 
Leeftijden 

Estrato 
In Colombia zijn de sociale economische niveaus geclassificeerd in ‘Estratos’ van niveau 1 tot en 
met niveau 61. Verreweg de meeste van onze kinderen en 
jongeren bevinden zich in ‘Estrato 1’ (97,9%). Dit is de laagste 
sociaal economische laag van van Colombia. Deze kinderen en 
jongeren leven in extreme armoede.  
1,1% van onze kinderen en jongeren bevinden zich in ‘Estrato 
2 en 3’, geklassificeerd als laag en middenlaag 
1% van de kinderen hebben niet ingevuld welk ‘estrato’ ze 
hebben.  

 
 
 
 
Ontheemd 
Bijna de helft van de ouders 
van onze deelnemers hebben bij hun inschrijving aangegeven te 
zijn ontheemd door geweld. We verwachten dat dit percentage 
eigenlijk nog hoger ligt, omdat velen geen officiële verklaring 
hebben ontheemd te zijn (en dus niet in aanmerking komen voor 
financiële compensatie van de overheid). Ook zijn er ouders die 
liever over dit onderwerp zwijgen. 
 

 
1 1 https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Onze activiteiten 

De stichting Straatkinderen Medellín biedt de kinderen een uitgebreid programma aan met 
pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten in een veilige omgeving. Het doel 
van deze activiteiten is dat de kinderen zich bewust worden van hun talenten en hun eigen 
verantwoordelijkheid. Zij zijn zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst en dat ze hun dromen 
kunnen verwezenlijken als ze er hard voor werken.  
 
Educatie is het belangrijkste speerpunt van de stichting, dit staat centraal in alle activiteiten. Maar 
educatie en de ontwikkeling van de kinderen reikt verder dan de stichting. Een voorwaarde voor 
deelname aan onze activeiten is dat de kinderen naar school gaan. Ook begeleiden we hen in hun 
ontwikkelingsproces, zodat ze uiteindelijk zelf in staat zijn om te kiezen voor een vakopleiding en 
voor een formele baan. 
 
Bij al onze activiteiten vinden we persoonlijke begeleiding van groot belang. Onze docenten 
fungeren als mentor en als eerste aanspreekpunt. Er is psychologische hulp voor de kinderen die 
dit nodig hebben. En ook de ouders en verzorgers betrekken we waar mogelijk bij onze 
activiteiten, omdat we de situatie van de kinderen op de lange termijn niet kunnen verbeteren 
zonder hun hulp – en dit zouden we ook niet willen. Ons professionele team is toegewijd en staat 
altijd open om te leren van elkaar, van anderen en van de kinderen zelf. 
 
De activiteiten zijn onderverdeeld in projecten, educatie en begeleiding. 
 

Projecten Sport:             Voetbalschool La Naranja Mecánica 
                          Dans, FunDancing 
Recreatie:     CoCo 
Cultuur:         Muziekgroep Sararé 
                          Straatkinderenkrant Entendámonos 

Educatie Engelse les 
Lees en schrijf lessen 
Informatica 

Begeleiding Caminos al maximo 
Leiderschap in mijn wijk 
Studie en werk  

 
Op de volgende pagina’s lichten we een voor een alle activiteiten toe.  
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Projecten 

Voetbalschool La Naranja Mecánica 

Het project waar het allemaal mee begon: onze voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’ (de oranje 
machine, de bijnaam van het Nederlandse voetbal in Latijns-Amerika). We organiseren 
trainingen, wedstrijden en toernooien op de voetbalvelden in de wijken Carambolas en Bello 
Oriente en in de tehuizen Poder Joven en Jardin de Amor.  
 
Activiteiten  

- Er zijn 12 verschillende voetbalteams die deelnemen aan de trainingen en wedstrijden 
met in totaal 250 kinderen (jongens en meisjes) van 5 tot 18 jaar. 

- In de tehuizen Poder Joven en Jardín de Amor organiseren we trainingen voor in totaal 80 
kinderen (jongens en meisjes) van  6 tot 18 jaar. 

- De stichting organiseert een eigen voetbaltoernooi ‘Construyendo caminos’ voor 12 
meisjesteams tot 16 jaar en een gemixt toernooi tot en met 10 jaar. 

 
Wat hebben we bereikt? 
Dit jaar zijn we als stichting sportief gezien gegroeid. Voor het eerst hadden we twaalf teams, 
waaronder een nieuw team voor de jongste kinderen tot en met 6 jaar. De teams hebben 
meegespeeld in verschillende toernooien.  
 
Helaas heeft het coronavirus de nodige gevolgen gehad voor dit project. Tijdens de lockdown 
hebben de teams via Whatsappgroepen ‘huiswerk’ gekregen van de trainer om  betrokken te 
blijven bij het voetbal. Dit was voor sommige kinderen makkelijker dan voor anderen, want niet 
alle families hebben een smartphone of internet. Het eigen voetbaltoernooi voor de meiden is 
opgestart, maar moest helaas worden geanuleerd.  
 
Wat hebben we geleerd? 
Voetbal is nog steeds het grootste en populairste project van de stichting.  
De meeste deelnemers waren enorm gemotiveerd om ook virtueel de trainingen bij te wonen en 
hun “bewijs” (vaak korte videos) naar de trainers te sturen. Voor de oudere kinderen bleek dit 
vaak lastiger te 
realiseren omdat ze 
veel school/huiswerk 
kregen, hun vrienden 
en de trainingen misten 
en minder gemotiveerd 
zijn om virtuele 
trainingen bij te wonen. 

 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Recreatieproject CoCo 

CoCo bestaat uit verschillende recreatieactiviteiten. De kinderen leren op ludieke wijze wat het 
belang is van ‘Co’operatie en ‘Co’mmunicatie. Hiermee wekken we hun interesse voor de andere 
projecten van de stichting.  
 
Activiteiten  

- We organiseren vier activiteiten per jaar in de wijken Carambolas en Bello Oriente voor 
alle kinderen. 

- In de tehuizen Poder Joven en Jardín de Amor organiseren we tien CoCo activiteiten per 
jaar voor in totaal 80 kinderen. 

 
Wat hebben we bereikt? 
Helaas konden we door de pandemie CoCo niet uitvoeren in 2020. Dit mooie project kan veel 
positiefs teweeg brengen, maar de aard van de activiteiten (samenwerken en communiceren) was 
niet te combineren met de corona-maatregelen.  
 
Wat hebben we geleerd? 
In 2021 gaan we in kleinere groepen CoCo geven aan verschillende kinderen in de wijk die (nog) 
niet meedoen aan andere activiteiten van de stichting. Op die manier verwachten we onze impact 
in de wijk te vergroten. Ook hebben we nieuwe spellen ontwikkeld, speciaal voor kleinere 
groepen.  
Dit is een begin om meer kinderen bij de activiteiten van de stichting te betrekken. In de 
toekomst willen we dit professionaliseren om eventueel activiteiten te organiseren om inkomsten 
te genereren door deze activiteit ook aan bedrijven en organisaties aan te bieden. 

 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Muziekgroep Sararé 

Het muziekproject Sararé, met muziekleraar Dario Eraso, bestaat sinds 2010. Inmiddels werken 
we nog steeds met vrijwel dezelfde groep, aangevuld met nieuwe kinderen. In 2011 gaf de groep 
z’n eerste concert. In 2014 is de CD ‘Amor Bonito’ uitgebracht met eigen werk en heeft de groep 
enkele keren mogen optreden tijdens publieke evenementen.  
 
Activiteiten  

- De stichting organiseert één keer in de week muziekles in de wijk Bello Oriente. 
- Kinderen mogen op afspraak naar de stichting komen en individueel of in kleine groepen 

oefenen. 
- Voor de muzieklessen zijn er drie groepen: beginners, gevorderden en de muziekgroep 

Sararé. In totaal doen 45 kinderen mee.  
 
Wat hebben we bereikt? 
Het jaar begon goed, met een vrijwilliger die ook in de tehuizen muziekles gaf. Maar door de 
pandemie moest ze de stichting verlaten en zijn de lessen stopgezet. 
In november heeft de gevorderde groep toch nog een concert kunnen geven in de populaire wijk 
Laureles, waar veel rijkere Colombianen en expats wonen. Het was een hele belevenis voor de 
jongeren om voor de eerste keer voor “vreemden” op te treden! 
 
Wat hebben we geleerd? 
We geven nu alle lessen op onze eigen locatie in El Paraiso, in plaats van bij een nabijgelegen 
stichting. Dat is een enorme vooruitgang. Er doen meer kinderen mee en zij voelen zich meer 
onderdeel van de stichting.  
Het concert was een groot succes voor de jongeren en ook voor de stichting om donaties te 
verkrijgen en onze zichtbaarheid en bekendheid te vergroten. 
 
 
 
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Straatkinderenkrant Entendámonos 

De straatkinderenkrant ‘Entendámonos’ (begrijp ons!) is in 2010 begonnen en heeft inmiddels 17 
uitgaves. Elke uitgave wordt 1000 keer gedrukt en door de ‘journalisten’ eigenhandig uitgedeeld 
aan de kinderen van de verschillende tehuizen. 
 
Activiteiten  

- Elke week komt een groep van ongeveer 25 kinderen uit de wijken Carambolas en Bello 
Oriente bij elkaar in El Paraiso of voor een bezoek aan een evenement. 

- Elke twee weken is er een activiteit in de tehuizen Poder Joven en Jardín de Amor voor 
een groep van ongeveer 20 kinderen.  

 
Wat hebben we bereikt? 
Er zijn twee straatkinderenkranten gepubliceerd, maar deze zijn niet gedrukt. Door het 
coronavirus konden we deze namelijk niet verspreiden.  
Er zijn  twee edities geweest van NotiEntendamonos, een jeugdjournaal van en voor kinderen. De 
afleveringen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal.  
Door het coronavirus zijn de lessen in de tehuizen na maart helaas stil komen te liggen.  
 
Wat hebben we geleerd? 
Ondanks de lockdown bleek het toch mogelijk om virtuele lessen te geven aan de kinderen in de 
wijken Carambolas en Bello Oriente. De kinderen uit de tehuizen zijn moeilijker te bereiken.  
 
Het is belangrijk voor de toekomst van het project om de samenwerking te zoeken met lokale 
organisaties. Zo vergroten we onze kennis en kunnen we meer bekendheid geven aan ons eigen 
product.  
 
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCYn5zVdOOOs1KJg3O8Xxx3A/featured
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Dansgroep FunDancing  
In 2018 zijn we begonnen met danslessen onder leiding van een Nederlandse vrijwilligster. Dit 
was vanaf dag één een groot succes. Kinderen bleven vragen naar danslessen en we hebben er 
sinds 2019 ook een geschikte ruimte voor. Daarom zijn we 2019 zijn we gestart met structurele 
danslessen o.l.v. dansdocent Stefania. Deze activiteit is in korte tijd heel populair geworden.  
 
Activiteiten  
Er zijn drie dansgroepen, met ruim vijftig kinderen die twee keer per week trainen. Ook hebben zij 
verschillende optredens gehouden voor klein en groot publiek. 
 
Wat hebben we bereikt?  
Vanaf de eerste les was het dansen een groot succes, het enthousiasme van dansdocent Stefania 
straalt er vanaf. Helaas konden we de lessen vanwege de lockdown niet voortzetten. Virtuele 
lessen lukten slechts met een klein deel van de kinderen. 
Na de lockdown zijn de trainingen weer gestart en deden veel kinderen weer mee. Ook zijn er 
weer wat kleinere optredens gegeven.  
 
Wat hebben we geleerd?  
Om de kinderen en jongeren te motiveren helpt het enorm om naar een optreden toe te werken. 
In 2021 willen we daarom samen met andere dansgroepen meer optredens geven.  
 
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/


 

 
www.straatkinderenmedellin.com 

facebook.com/straatkinderenmedellin 
instagram.com/straatkinderenmedellin 

 

12 

Educatie 

Engelse les 

In 2017 is vrijwilliger Chiem van der Put begonnen met Engelse les voor de kinderen in de wijken 
Carambolas en Bello Oriente. De kinderen waren erg enthousiast. Bovendien kom je in Medellín 
makkelijker aan een formele baan als je Engels spreekt. Daarom hebben we besloten structureel 
Engelse lessen aan te bieden. 
 
Activiteiten  

- Twee keer per week geven we Engelse les aan groepen van maximaal 12 kinderen. 
- Er zijn vier groepen geformeerd: twee beginnersgroepen, een intermediate groep en een 

groep met gevorderden. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Twee groepen hebben inmiddels al een behoorlijk niveau Engels bereikt. 
‘Onze eigen’ Sebastian, werkzaam voor de stichting, krijgt twee keer per week Engelse les. Hij 
kan nu in het Engels toeristen ontvangen en rondleiden. 
 
Helaas moesten we ook stoppen met de fysieke Engelse lessen. Een vrijwilliger heeft virtuele 
virtueel privélessen gegeven en de kinderen kregen wekelijks een opdracht. Door de slechte 
verbinding waren virtuele groepslessen onmogelijk. 
 
Na de lockdown zijn de lessen weer gestart, met kleinere groepen en alleen de meest 
gemotiveerde kinderen en jongeren. Dit zorgde voor meer structuur en meer vooruitgang.  
 
Wat hebben we geleerd? 
Engels is ‘hot and happening’, de kinderen vinden het interessant om Engels te leren. Ook 
merken we dat ouders het belangrijk vinden voor hun kinderen. Wat nog niet goed is 
doorgedrongen is dat je jarenlang 
structureel moet studeren om een 
andere taal te leren, en dat je dus 
gemotiveerd moet blijven. 
 
Dit jaar schakelen we sneller over naar 
kleinere groepen en gaan we door 
met de meest gemotiveerde kinderen 
en jongeren. Zo halen de deelnemers 
er het meest uit. 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Lees- en schrijflessen 
De stichting heeft in onze accommodatie El Paraiso een comfortabele ‘leeshoek’ gemaakt. Er is 
een kleine bibliotheek, waar de kinderen een boek kunnen lenen of lezen.  
 
Activiteiten  

- Twee keer per week geven we lessen ‘lecto-escritura’ (lezen-schrijven), met activiteiten 
voor de jongste kinderen om het lezen te stimuleren. De groep bestaat uit ongeveer 20 
kinderen.  

- Kinderen maken gebruik van de bibliotheek. 
 
Wat hebben we bereikt? 
De lees- en schrijfactiviteiten worden begeleidt door Andrea Villa en zijn een enorm succes. Er 
doen veel kinderen mee, waaronder een vaste groep kinderen die trouw naar alle activiteiten 
gaan.  
 
Tijdens de lockdown werkten de virtuele lessen heel goed. Kinderen en ouders gingen actief aan 
de slag met videos bekijken, knutselen aan de hand van een verhaal, etc. Natuurlijk waren de 
kinderen ontzettend blij toen ze weer op de stichting les kregen. 
 
Wat hebben we geleerd? 
De kinderen hebben veel behoefte om op een ludieke manier beter te leren lezen en schrijven. 
Met name de persoonlijke aanpak van Andrea zorgt ervoor dat de kinderen er veel plezier aan 
beleven.  
 
Het doorstromen bleek met deze activiteit lastig voor de kinderen. Ze leren het alfabet, letters 
aan elkaar plakken, woordjes en dan is het jaar voorbij en stromen er weer nieuwe kinderen in.  
 
Dit jaar gaan we daarom 
werken met twee 
verschillende niveaus, 
zodat de kinderen niet 
weer opnieuw beginnen 
met het alfabet wanneer 
ze net een aantal 
woorden of korte zinnen 
kunnen lezen en 
schrijven.  
  

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Informatica 

Op onze accommodatie ‘El Paraiso’ hebben we een ruimte gereserveerd met een aantal 
computers. De meeste kinderen hebben geen computer thuis. 
 
We stimuleren de kinderen om na hun middelbare school te gaan studeren en dan is het gebruik 
van een computer noodzakelijk. De kinderen die wel eens een computer gebruikt hebben, komen 
meestal niet verder dan Facebook en spelletjes spelen. Dit patroon proberen we te doorbreken. 
Bij de stichting kunnen de kinderen de computers gebruiken om hun huiswerk te maken. Dit 
wordt begeleid door de stichting, zodat de kinderen al werkend leren omgaan met de computer.  
 
Activiteiten  

- Twee keer per week geven we les in informatica aan een groep van maximaal acht 
kinderen. 

 
Wat hebben we bereikt? 
Door de lockdown zijn de informatielessen stil komen te liggen. Wel konden wij dankzij een 
donatie twee nieuwe computers aanschaffen. Ook konden de kinderen op onze accommodatie 
terecht voor hun virtuele schoollessen.  
 
Wat hebben we geleerd? 
Sinds dit jaar hebben wij een coördinator en een stagiair voor de informaticalessen. 
Ook starten we met cursussen door vrijwilligers en stagiairs om kinderen en jongeren te leren hoe 
ze een website kunnen bouwen, posts creëren voor social media en programmeren.  

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Begeleiding 

Caminos al maximo 

Alle kinderen die mee doen aan één van onze activiteiten, nemen ook deel aan de workshops en 
activiteiten van Caminos al maximo. Het doel van dit programma is dat de kinderen hun de eigen 
horizon verbreden. ‘Caminos al maximo’ betekent zoiets als je eigen levensroute bepalen, 
zelfstandig keuzes kunnen maken voor je eigen toekomst.  
De kinderen waarmee de stichting werkt worden van huis uit weinig tot niet gestimuleerd in hun 
persoonlijke ontwikkeling. Vaak komen ze ook hun wijk niet uit. Dat betekent dat ze in een kleine 
wereld leven. Daar willen wij met Caminos al maximo verandering in brengen. 
 
Activiteiten  

- Alle kinderen krijgen elke maand een activiteit van Caminos al maximo in de 
accommodatie El Paraiso of op een andere locatie.   

 
Wat hebben we bereikt? 
Ondanks de lockdown konden we toch vier workshops geven aan de kinderen en jongeren van het 
voetbalproject.  
 
Wat hebben we geleerd? 
Sinds Yurani Quintero de activiteiten begeleidt is er een grote vooruitgang. Er zit meer structuur 
in de activiteiten en de kinderen werken toe naar een concreet doel: “Wat voor beroep wil en kan 
ik later uitoefenen” 
 
 

 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Leiderschap in mijn wijk 

De stichting wil bij elk kind leiderschap stimuleren. We integreren dit steeds meer in alle 
activiteiten. Daarnaast diepen we dit aspect meer uit in het programma ‘Leiderschap in mijn wijk’.  
 
Activiteiten  

- De stichting organiseert elke twee weken de activiteit ‘Leiderschap in mijn wijk’ voor een 
groep jongeren tussen 14 en 18 jaar.  

- De activiteiten zijn dynamisch en vinden plaats bij de accommodatie El Paraiso of op een 
andere locatie. 

 
Wat hebben we bereikt? 
De coördinator Sebastian Galvis heeft samen met tijdelijke medewerkster Alejandra het project 
meer structuur en inhoud gegeven. De jongeren werken hun plan verder uit en pitchen hun plan, 
of activiteit, die ze bedacht hebben voor hun eigen wijk. Sebastian heeft contact gezocht met 
andere organisaties met ervaring in het promoten van leiderschap.  
 
Na een tijdelijke stop vanwege het coronavirus gaan we in 2021 verder met Leiderschap in mijn 
wijk. 
 
Wat hebben we geleerd? 
Het is niet gemakkelijk om een vaste groep jongeren een jaar lang gemotiveerd te houden tijdens 
alle activiteiten. De jongeren lijken hun interesse te verliezen om elke keer terug te komen, zeker 
omdat er elke twee weken een activiteit is. De begeleiding krijgt dit jaar daarom een andere 
vorm. Yisela Rios neemt dit project op zich en begeleidt een groep meiden.  
 
We zien veel potentie om de jongeren te begeleiden op het gebied van leiderschap. We geloven 
erin dat dat uiteindelijk gaat leiden tot mooie initiatieven in de wijken.  
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Studie en werk 

In het verleden zagen we veel kinderen, soms jarenlang verbonden aan de stichting, met de juiste 
instelling en voldoende capaciteiten om na de middelbare school verder te studeren uiteindelijk 
toch belanden in de informele sector. Het ontbreekt de jongeren veelal aan goede begeleiding 
om een keuze te kunnen maken over hun toekomst. Ook de financiële middelen om het te 
kunnen realiseren zijn een probleem. Daarom heeft de stichting het project Studie en werk in het 
leven geroepen.  
 
Activiteiten  

- De jongeren krijgen maandelijks een financiele bijdragen voor transportkosten of 
internetverbinding te kunnen betalen. 

- De stichting organiseert elke maand een bijeenkomst voor studenten om de laatste 
ontwikkelingen te bespreken.  

- De coördinator van Studie en werk is altijd aanwezig om de jongeren intensief te kunnen 
begeleiden. 

- De stichting beschikt tevens over psychologische individuele begeleiding voor jongeren 
indien nodig.  

 
Wat hebben we bereikt? 
In 2020 begeleidden we in totaal twaalf jongeren tijdens hun studie aan de universiteit. Inmiddels 
zijn zes jongeren afgestudeerd. Iets waar wij enorm trots op zijn!  
 
Door COVID19 hebben de universiteiten vanaf maart 2020 alleen nog virtueel lesgegeven. Omdat 
veel jongeren niet altijd stabiel internet hebben, hebben wij de financiële steun voor hun 
reiskosten omgezet in steun voor een internetaansluiting. Zo hoefden zij geen lessen te missen.  
 
De jongeren die studeren worden steeds meer als voorbeeld gezien door andere kinderen. Ook de 
ouders/verzorgers hebben geleerd meer in hun kinderen te geloven. Een enorme positieve 

ontwikkeling die zich zal blijven 
doorzetten vanwege het groeiende 
aantal jongeren die (af)studeren.   
 
Wat hebben we geleerd? 
Yurani begeleidt de jongeren en is 
heel goed op de hoogte van wat er 
allemaal gebeurt en wat de jongeren 
nodig hebben. Het is een vooruitgang 
dat de coördinator nu altijd aanwezig 
is.  
Virtueel studeren is moeilijk voor veel 
jongeren. Juist in deze periode was de 
extra steun vanuit de stichting hard 
nodig. 
  

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Steun 

Steun een kind 

Al jaren lang zien wij dat sommige kinderen uit verschillende projecten het nog zwaarder 
hebben dan andere kinderen. In 2019 zijn wij begonnen met het project Steun een kind. 
Mensen uit Nederland en andere landen steunen daarbij een kind en familie met een 
maandelijkse financiële bijdrage. 
 
Het project helpt de verschillende families enorm. Dit project is een samenwerking tussen de 
psychologe Yurani, de communicatiemedewerker Yamid die hun persoonlijke verhalen noteert 
om te delen met de mensen die de kinderen steunen, en internationale medewerkster Sabine die 
het contact onderhoudt tussen de families in Nederland en de kinderen/families in Colombia. 
 
Activiteiten 
Dankzij deze maandelijkse steun ontvangt een kind en zijn/haar familie elke twee maanden een 
uitgebreid voedselpakket. Ook mogen ze twee keer per jaar kiezen voor een voedselpakket of iets 
anders wat zij nodig hebben. 
 
Wat hebben we bereikt? 
In 2020 is het aantal kinderen (en families) dat extra steun krijgt gegroeid van zes naar 21 
kinderen (en families). Voor de helft van deze kinderen wordt er ook gespaard voor hun studie. 
 
Wat hebben we geleerd? 
De samenwerking tussen de medewerkers is erg belangrijk en ging niet altijd vlekkeloos. In 2021 
hebben wij een duidelijkere structuur en verantwoordelijke voor het project.  
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Extra activiteiten 

Ouderbijeenkomsten 

In plaats van de gebruikelijke vier keer is het ons toch gelukt om twee ouderbijeenkomsten te 
organiseren. De tweede keer hebben we de ouders in zes groepen ontvangen vanwege de 
corona-maatregelen. 

Opknappen sportveld 

Elk jaar knappen wij met alle collega’s, ouders en jongeren van het voetbalproject het sportveld 
van Bello Oriente op. Wij verwijderen samen grote stenen en vullen deze met zand/aarde, 
waterafvoer langs het veld knappen wij op en na het zware werk trakteren wij op typische 
Colombiaanse soep ‘Sancocho’.   

Loterij 

Op 8 februari 2020 was de loterij met als hoofdprijs een rondreis door Colombia. Hiervan hebben 
wij een heel mooir sportveld aan kunnen leggen. Ook in Colombia organiseren wij soms een loterij 
en in december ’20 was de hoofdprijs een koelkast. 

Voedselpakketten 

Zoals eerder vermeld hebben we vanwege het coronavirus en alle gevolgen hiervan in 2020 in 
totaal 3.500 voedselpakketten uitgedeeld aan “onze” kinderen en aan vele gezinnen uit de wijk. 
 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Onze organisatie 

De organisatie bestaat uit twee stichtingen. De Nederlandse stichting Straatkinderen Medellín is 
opgericht in 2008 en de Colombiaanse stichting ‘Fundación Caminos’ in 2009. Na anderhalf jaar 
werken met straatkinderen in Medellín vanaf augustus 2006 is besloten om een 
stichting op te richten met als doel meer inkomsten te genereren voor het steeds groeiende 
project. De oprichter van het project woont in Medellín en om tevens inkomsten te genereren in 
Colombia is besloten om ook een stichting in dit land op te richten. 
 

Bestuur in Nederland 

De stichting in Nederland bestaat uit een bestuur van 
drie personen die zich als vrijwilligers inzetten. 
Voorzitter: Anne Schepers 
Penningmeester: Pepijn Pinkse 
Secretaris: Emma Rotman 
Vrijwilligers: Eddy Veldhuisen en Guus Montenegro 
 

Bestuur in Colombia 

De stichting in Colombia bestaat vanaf de eerste 
inschrijving in de ‘Camera de Comercio’ (kamer 
van koophandel) uit drie bestuursleden en de accountant Orlando Gaviria. 
Presidente (voorzitter): Eddy Veldhuisen 
Vice presidente (vice voorzitter): Mónica Trujillo Valencia 
Secretaria (secretaris): Adriana Maria Trujillo Valencia 
 

Vrijwilligers 

Elk jaar komen er vrijwilligers naar Medellín om de stichting te helpen. Afhankelijk van hun 
beschikbaarheid, niveau Spaans, interesses en motivatie kijken we samen welke werkzaamheden 
zij uitvoeren. 
Door de pandemie hebben wij in 2020 hebben slechts drie vrijwilligers gehad en één stagiair. Zij 
hebben geholpen bij de Engelse lessen, voetbaltrainingen en lees- en schrijflessen.  
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Het team in Colombia 

De stichting heeft een goede mix van medewerkers die voor een goede sfeer zorgen. Acht 
medewerkers wonen in de wijken waarin we werken, twee medewerkers zijn oud-deelnemers van 
onze projecten en de overige medewerkers komen uit andere delen van de stad. Vrouwen, 
mannen, jong of wat ouder, met en zonder werkervaring. De medewerkers zijn professionals en 
goed opgeleid. Dit is een voorwaarde om voor de stichting te kunnen werken. 
 
Ons team 

- Orlando en Ingrid: accountants, verantwoordelijk voor de financiële administratie. 
- Wilmar: directeur, verantwoordelijk voor alles wat zich afspeelt in El Paraiso. Zo ook het 

opknappen van het terrein en de accommodatie. 
- Andrea: receptioniste, ontvangt de mensen bij binnenkomst. Is ook verantwoordelijk 

voor de administratie en de lees- en schrijflessen. 
- Sebastian: projectmedewerker, verantwoordelijk voor het project ‘Leiderschap in mijn 

wijk’, de administratie en lokale fondsenwerving. 
- Yamid: communicatiemedewerker, verantwoordelijk voor alle interne en externe 

communicatie en het project Entendámonos. 
- Yurani: psychologe, aanspreekpunt voor alle kinderen en de families voor professionele 

hulp. Organiseert de ouderbijeenkomsten en is verantwoordelijk voor de projecten 
´Caminos al maximo´en het ‘Studie en Werk’. 

- Alejandra: heeft ons team tijdelijk versterkt voor het project ‘Leiderschap in mijn wijk’. 
- Sabine: internationale medewerkster, verantwoordelijk voor het contact buiten 

Colombia, fondsenwerving, de vrijwilligers, de social media in het Nederlands en Engels 
en Engelse lessen. 

- Ana: bewoonster van 
onze accommodatie ‘El 
Paraiso’, draagt zorg voor 
de accommodatie buiten 
openingstijden. 

- Andres C.: coördinator 
voetbalproject 

- Acht voetbaltrainers: 
Hernán, Freddy C, 
Diego, Andrés D., Carlos, 
David, Sebastián S., en 
Freddy R. 

- Dario: muziekleraar 
- Stefania: danslerares 

 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Externe contacten 

De stichting heeft in de loop der jaren veel contacten opgebouwd. Er is een 
samenwerkingsverband ontstaan tussen de stichting en tehuizen en diverse Colombiaanse 
organisaties. Bij de tehuizen Jardin de Amor en Poder Joven houden we activiteiten. 
Andere organisaties waarmee de stichting samenwerkt zijn; 
 
Stichting Saciar 
Een voedselbank waarvan wij maandelijks een vrachtwagen vol eten ontvangen en deze verdelen 
onder onze kinderen. 
 
INDER Medellín 
Een overheidsorganisatie die sport en recreatie stimuleert in de stad. Als officiële club sinds 2012 
maakt de stichting jaarlijks kans op ‘apoyo clubes’, hulp voor clubs. 
 
Alcaldía Medellín (gemeente) 
Binnen de gemeente kent men ons werk als stichting en is zeer enthousiast over de resultaten. 
Dit contact is belangrijk voor de toekomst, van het verkrijgen van donaties voor projecten tot een 
‘acomodato’ (gebruikmaking van accommodatie voor tenminste tien jaar). 
 
Tandarts Daniela Piedrahíta 
Stelt één keer per maand een middag haar tijd, kennis en materiaal ter beschikking om 
maandelijks vijf à zes kinderen te behandelen.  
 
Wilde Ganzen 
Deze stichting steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken. 
Met kleine, slimme projecten zorgen zij voor vooruitgang in hun eigen buurten en dorpen. 
Wij hebben steun ontvangen voor de bouw van het sportveld en voor onze corona-noodhulp. 
 
Kinderen in Colombia 
Helpt sinds 2002 kinderen en families in Colombia aan een betere toekomst. In 2020 hebben wij 
ondersteuning gekregen voor de noodhulp en voor het opknappen van ons gebouw ‘El Paraíso’. 
 
Feed the Barrios 
Wij ondersteunen deze organisatie met hun administratie. Van Feed the Barrios hebben wij 200 
voedselpakketten gekregen die wij in de wijk hebben uitgedeeld. 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Publiciteit 

Als stichting is het van levensbelang om in de publiciteit te staan. We leven immers van donaties 
en daarom is het belangrijk om via publieke aandacht de mensen te laten zien hoe ons werk de 
kinderen helpt. Hieronder een aantal voorbeelden hoe we dit aanpakken: 
 
Nederland 
In 2020 zijn we hard gegroeid dankzij onze loterij om fondsen te werven voor het multifunctionele 
sportveld. 
In 2013 is onze Facebookpagina opgezet. Inmiddels hebben we meer dan 1.600 volgers.  
In 2019 zijn we gestart met Instagram. We hebben nu ruim 600 volgers. Regelmatig delen we 
verhalen, foto’s en video’s op social media, zodat betrokkenen kunnen zien wat we allemaal doen.  
 
Tot 2020 kregen alle ‘vrienden van de stichting’ elke drie maanden een nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief werd elke keer langer, doordat we steeds meer activiteiten doen. Daarom sturen we 
de nieuwsbrief nu elke maand te versturen en mensen zo meer op de hoogte te brengen van 
ontwikkelingen. Momenteel gaat de nieuwsbrief naar ruim 1000 ontvangers.  
 
Colombia 
In Colombia is de aandacht voor de stichting enorm gegroeid. Zo heeft de Colombiaanse 
Facebookpagina 3.100 volgers en de Instagram pagina ruim 700.  
 
We sturen regelmatig een ‘boletin’ naar de aangesloten tehuizen, de gemeente, het bedrijfsleven 
en de media (krant, televisie).  
 
Voorheen kwamen er regelmatig groepen toeristen vanuit Nederland en Duitsland op 
bezoek bij het project. In 2020 is dit natuurlijk alleen de eerste twee maanden gebeurd. 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
https://www.facebook.com/straatkinderenmedellin
www.instagram.com/straatkinderenmedellin
https://www.facebook.com/funcaminosmed
https://www.instagram.com/funcaminos/
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Conclusies 

De accommodatie El Paraiso en de stichting wordt steeds bekender in de wijken. Steeds meer 
mensen weten ons te vinden. De waardering voor ons werk is erg toegenomen. 
 
2020 was een zwaar jaar, ook voor de stichting. Donaties via het toerisme bleven uit, activiteiten 
en toernooien konden niet doorgaan, de kinderen konden bijna het hele jaar niet naar school en 
alles moest virtueel gebeuren. 
 
Toch waren er ook veel positieve ontwikkelingen: 

• Zes studenten zijn met behulp van het Studie en Werk project afgestudeerd. Deze 
jongeren kunnen hun carrière starten en zijn een rolmodel voor veel kinderen in de wijk. 

• Wij hebben prachtige software gedoneerd gekregen van Work by René waarmee wij onze 
administratie goed bij kunnen houden. Persoonlijke gegevens, aanwezigheid van de 
kinderen bij onze activiteiten, schoolcijfers, en nog veel meer. 

• Dankzij veel donaties hebben wij tijdens de lockdown 3.500 voedselpakketten uit kunnen 
delen aan onze kinderen en andere mensen uit de wijk.  

• Dankzij veel donaties hebben wij al onze medewerkers kunnen aanhouden en uitbetalen, 
ook tijdens de lockdown. Dit heeft 20 medewerkers geholpen hun inkomsten te 
behouden, waarvan 16 komen uit de laagste inkomenswijken (estrato 1 en 2). 

• Er is een prachtig sportveld aangelegd, een droom die dankzij de loterij van 2020 
werkelijkheid is geworden. Er is een opslagruimte en WC’s, zodat het sportveld 
onafhankelijk van de stichting open kan.  

Plannen voor 2021 

Voor de accommodatie El Paraiso hebben we afgelopen jaar een mooie donatie ontvangen om 
het gebouw op te knappen. Het dak heeft lekkage en is van asbest, dus dit gaan we vervangen. 
Ook kunnen we de kantoren opknappen en de electriciteit aanpassen. Naast het gebouw is er 
ruimte om een speeltuin voor de kinderen aan te leggen. 
 
In 2021 gaan biologische moestuinen aanleggen. Aan de achterkant van de stichting hebben wij 
een groot stuk aflopende grond. We hebben eerder al een poging gedaan om hier moestuinen 
van te maken, maar met de bouw van het sportveld is dit niet voortgezet. Dit jaar gaan wij aan de 
slag, in samenwerking met een aantal mensen uit de wijk, om hier groente en fruit te verbouwen. 
 
We gaan de samenwerking met INDER uitbreiden. Het sportveld is voor iedereen in de wijk. Zo is 
INDER al gestart met drie keer per week sporten met mensen met een beperking. Dit willen wij 
uitbreiden met skeeleren, basketbal, volleybal, softbal en meer. 
 
We gaan ons tweede boek maken met twintig verhalen van “Steun een kind”. Dit boek brengen 
we in Colombia uit worden en tweetalig zijn (Spaans en Engels). Een boek vol met prachtige 
foto’s en kaarten van de routes die de families hebben afgelegd om naar Medellín te komen. 
Met dit boek willen wij de bewustwording vergroten over deze door geweld ontheemde families, 
een stem geven aan alleenstaande vrouwen met kinderen en mensen door de verhalen en foto’s 
meenemen naar de hoogste wijk van Medellín. 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/


 

 
www.straatkinderenmedellin.com 

facebook.com/straatkinderenmedellin 
instagram.com/straatkinderenmedellin 

 

25 

Wij willen een pilot project starten om koffie te verkopen in Nederland, koffie waar een eerlijke 
prijs voor is betaald met positieve impact en waarvan de “winst” naar de stichting gaat. 
 
De Engelse lessen willen wij ook op de nabijgelegen scholen aanbieden. Zo verbeteren we het 
niveau van Engels voor alle kinderen uit de wijk, zodat ze meer kansen in de toekomst krijgen. 
 
We gaan het computergebruik optimaliseren en cursussen aanbieden die aansluiten bij de 
leefwereld van de kinderen en jongeren. 
 
Ook maken we een vijfjarenplan met onze doelstellingen en toekomstvisie voor de periode 2022 – 
2027. Dit gebruiken we voor de ontwikkeling van de stichting en onze activiteiten, maar ook om 
inkomsten te genereren. En ook de informatie over elke activiteit breiden we uit in een apart 
document. 
 
Als stichting zijn we supertrots op onze medewerkers. Iedereen heeft zijn eigen kennis en kunde 
en dit vult elkaar heel goed aan. We hebben ook verbeterpunten gesignaleerd waar we hard aan 
gaan werken: 

- Uitbreiding lokale fondsenwerving: onze medewerker Sebastian gaat zich meer richten 
op lokale fondsenwerving en het benaderen van lokale grotere en kleine bedrijven voor 
sponsoring of donaties. 

- Interne communicatie 
- Tijdmanagement 

Toekomst dromen 

Het multifunctionele sportveld was ooit een droom, nu is dit werkelijkheid geworden. Zo hebben 
wij meerdere dromen waarvan wij hopen deze ook één dag te realizeren.  

- Het sportveld in Bello Oriente is van 
ontzettend slechte kwaliteit, gevaarlijk met 
grote rotsblokken, staat vaak onder water. 
Dit veld zouden wij graag duurzaam willen 
opknappen met de juiste middelen zodat 
het sportveld weer jaren meekan. 

- Een tribune uitkijkend op ons recent 
gebouwde sportveld. 

- En op één dag hopen wij onafhankelijk 
zonder internationale steun (uit Nederland) 
op duurzame wijze de stichting voort te 
kunnen zetten in Colombia.  

 

http://www.straatkinderenmedellin.com/


 

 
www.straatkinderenmedellin.com 

facebook.com/straatkinderenmedellin 
instagram.com/straatkinderenmedellin 

 

26 

Financiële rapportage 

Het financiële boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. Zowel in Colombia als in 
Nederland wordt in oktober en november van het kalenderjaar de begroting opgesteld voor het 
volgende jaar. 
 
De stichting streeft naar continuïteit en zelfs uitbreiding van de financiën door middel van het 
creëren van stabiele inkomsten en aanboren van nieuwe donaties. 
 
Momenteel hebben we een reserve en streven we ernaar om voor minimaal zes maanden de 
lopende kosten te kunnen dekken. 
 
Voor dit jaarverslag gebruiken wij een wisselkoers van 1 euro = 3.800 COP 

Begroting 2020 

(goedgekeurd in november 2019) 
 

BEGROTING 

  

COP Euro 

 Administratie     

El Paraiso – accomodatie  $      14.766.000   €                 3.885,79  

Administratie   $   142.800.000   €               37.578,95  

Verzekering deelnemers  $        3.120.000   €                    821,05  

Bouw multifunctioneel sportveld $     280.000.000 €               60.000,00 

Activiteiten   

Studie en werk  $      40.174.002   €               10.572,11  

Voetbal – LNM  $     133.540.000   €               35.142,11  

Muziek – Sararé  $        8.764.000   €                 2.306,32  

Journalistiek – Entendámonos  $        4.707.500   €                 1.238,82  

Recreatie – CoCo  $        2.840.000   €                    747,37  

Dans – FunDancing  $        5.410.000   €                 1.423,68  

Informatica  $        2.750.000   €                    723,68  

Lectuur  $           860.500   €                    226,45  

Caminos al máximo  $        5.720.000   €                 1.505,26  

Leiderschap in mijn wijk  $      20.236.000   €                 5.325,26  

Jaar afsluiting  $        3.000.000   €                    789,47  

     €                          -    

TOTAAL  $     668.688.002   €             162.286,32  

Administratie: salariskosten coördinator, communicatiemedewerker, algemene kosten. 
Activiteiten: salariskosten, transport kinderen, materialen, etc. 
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Donaties 2020 

Donaties in Nederland 

Steun een kind  €                        4.030,00  
Steun van 21 
kinderen/families 

Loterij  €                      12.610,00  Opbrengst Loterij 

COVID19 noodhulp  €                      38.616,35  Opbrengst Noodhulp 

Stichting AKBHHH   €                        2.000,00  Loterij 

Stichting Red de Kinderen  €                      15.800,00  onderhoud huis 

Stichting Sjef Commandeur  €                        5.000,00  algemene donatie 

VOVB en Partners BV  €                        2.400,00  meiden voetbal 

DE UNA Colombia Tours  €                           550,00  algemene donatie 

Stichting AKBHHH   €                      10.000,00  algemene donatie 

BAYSWATER FOUNDATION   €                        1.208,00  Engelse lessen 

Red de kinderen in Colombia  €                        7.577,00  Volunteers in Colombia * 

Stg. Suzanne Furstner   €                           750,00  
Engelse lesmaterialen + 
noodhulp 

Statiegeld Eemnes  €                           213,10  algemene donatie 

Facebook donaties  €                           231,10  algemene donatie 

Stichting Che Amigo  €                        1.500,00  
algemene donatie + 
noodhulp 

Stichting 40MM  €                           750,00  nader te bepalen 

STICHTING HILVERDA FOUND  €                        4.500,00  studie 5 studenten 

FONT MAGICA BV  €                           250,00  algemene donatie 

Pieter van Vliet Foundation €                         2.000,00 Lees en schrijf project 

Maandelijkse donaties  €                        5.500,00  algemene donaties 

Eenmalige donaties  €                        2.120,58  algemene donaties 

Particulieren  €                      24.000,00  algemene donatie 

   

TOTAAL  €                     141.606,13    

 
*  Wij helpen in de samenwerking tussen Red de kinderen in Colombia en Volunteers in Colombia, 
deze donatie is uitgegeven door Volunteers in Colombia.  

http://www.straatkinderenmedellin.com/


 

 
www.straatkinderenmedellin.com 

facebook.com/straatkinderenmedellin 
instagram.com/straatkinderenmedellin 

 

28 

 

Inkomsten in Colombia 

 1, Donaties COP 

DE UNA Colombia Tours $ 14.356.800 

Anonieme donaties $ 17.567.559 

Feed the barrios – samenwerking $ 18.859.260 

    

TOTAAL $  50.783.659 

 

2, Wilde Ganzen COP 

Wilde Ganzen: Noodhulp  $ 77.894.955 

Wilde Ganzen: Bouw multifuncioneel sportveld $ 276.547.418 

    

TOTAAL $ 354.442.171 

 

3, Nederlandse stichting COP 

Oude Nederlandse bankrekening $ 224.500.000 

 Huidige rekening $ 74.306.951 

  

TOTAAL $ 298.806.951 

 
 

Totaal overzicht (1 + 2 + 3) COP Euro* 

1, Donaties $  50.783.659 € 13.364,12 

2, Wilde Ganzen $ 354.442.171 € 93.274,31 

3, Nederlandse stichting $ 298.806.951 € 78.633,41 

   

TOTAAL $ 704.032.781 € 185.271,84 

*De inkomsten in Colombia omgerekend naar euro’s 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Uitgaven 
 
In Nederland: 
Door de wisseling van rekeningnummers zijn de reserves op de voorgaande 
bankrekeningnummer opgemaakt dit is een totaal van: € 59.078,95 (zie laatste kolom) 
 

 Maand Uitgaves Uitleg 

Januari € 3,92 Bankkosten 

Februari € 8,46 Bankkosten 

Maart € 43.783,43 Wilde Ganzen (sportveld) + onkosten Sabine + bankkosten 

April € 27,52 Bankkosten 

Mei € 10.448,42 Wilde ganzen (noodhulp) + bankkosten 

Juni € 49,37 Bankkosten 

Juli € 30,98 Bankkosten 

Augustus € 49,78 Facebook onkosten + bankkosten 

September € 1.160,49 Onkosten vergoeding Sabine + bankkosten 

Oktober € 28,68 Bankkosten 

November € 23,81 Bankkosten 

December € 18.061,69 Internationale overboeking + bankkosten 

TOTAAL € 73.676,55 Nieuwe rekeningnummer 

Gehele jaar € 59.078,95 Overboeking naar Colombia vanuit oude rekeningnummer 

TOTAAL € 132.755,50 Oude en nieuwe rekening 

In totaal is slechts € 293,12 uitgegeven in Nederland, allemaal bankkosten en kosten voor het 
onvangen van Facebook donaties. Dit komt neer op 0,22% van onze uitgaves. 
 
In Colombia: 

Maand  Uitgaven COP  

Januari  $     22.711.289  

Februari  $     33.274.712  

Maart  $     59.733.215  

April  $     40.567.324  

Mei  $     61.060.534  

Juni  $     62.154.797  

Juli  $  111.918.718  

Augustus  $     64.047.707  

September  $     72.640.620  

Oktober  $     35.136.149  

November  $  103.128.890  

December  $     97.788.805  

 TOTAAL  $  764.162.760  

Totale uitgaves omgerekend naar euro’s is  €      201.095,46   

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Internationale transacties 2020 

Doordat wij van rekeningnummer zijn veranderd en er nog steeds regelmatig donaties op ons 
oude rekeningnummer binnenkomen, stort rekeninghouder Ed Veldhuisen de donaties direct op 
onze Colombiaanse rekening. (totaal 224.500.000 COP = € 59.078,95 ) Zie donaties in Colombia, 
donaties oude Nederlandse rekening. 
 
Wilde Ganzen heeft in termijnen hun donatie gedaan voor het sportveld en voor de noodhulp. 
 
Hierdoor is er in 2020 is slechts één internationale transacties gerealiseerd tussen beide 
stichtingen. 
 

18 december €18.000,00 → $ 74.306.951 
 

Financiële situatie 

Saldo 31 december 2019 
NL € 32.894,51 
CO $ 66.133.240 ( € 17.403,-) 
 
Inkomsten 2020 
NL: € 126.643,38 (incl. Loterij a €12.610,- ) 
CO: $ 704.032.781 ( € 185.271,78 ) * 
 
Uitgaven 2020 
NL: € 73.676,84 ** 
CO: $ 764.172.760 ( € 201.095,46) 
 
Saldo 31 december 2020 
NL: € 85.861,05 
CO: $ 5.993.261 ( € 1.577,17 ) 
 
*inkomsten in Colombia zijn inclusief de overboekingen vanuit de Nederlandse stichting en donaties 
van Wilde Ganzen. 
** uitgaven in Nederland zijn inclusief de bedragen die naar Wilde Ganzen zijn gegaan (die met 50% 
en 100% zijn verhoogd) en de internationale transactie naar de Colombiaanse stichting.  

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Conclusies financiën 2020 

In 2020 hebben we meer uitgegeven dan vooraf in de begroting is opgenomen. Dit komt door de 
onverwachte uitgaves van de 3.500 voedselpakketten. Ook de bouw van het multifunctionele 
sportveld is hoger uitgevallen dan gebudgetteerd. 
Aan de andere kant zijn er kosten weggevallen, zoals het laten drukken van de 
straatkinderenkrant en transportkosten. Maar dit weegt niet op tegen de extra uitgaves van 2020. 
 
De begroting van 2020 is vooraf vastgesteld is een bedrag van $ 668.688.002 pesos Colombianos, 
in totaal is er $ 764.172.760 uitgegeven.   
 
Met een pandemie hadden wij natuurlijk geen rekening gehouden. Voor de voedselpakketten 
hebben we echter apart actie gevoerd. Deze zijn dus betaald van extra donaties.  
We hebben afgelopen jaar meer lokale donaties ontvangen in vergelijking met jaren eerder. Een 
positieve ontwikkeling. 
 
Vanuit de Nederlandse bankrekening zijn grote bedragen overgemaakt naar Wilde Ganzen. Dit 
zijn opbrengsten van de loterij. Deze organisatie heeft dit bedrag overgemaakt naar de rekening 
in Colombia en 50 procent erbovenop gegeven voor de bouw van het sportveld, en 100 procent er 
bovenop voor de noodhulp. 
 
De Nederlandse bankkosten zijn door donaties via Tikkie en internationale betalingen vrij hoog in 
verhouding tot voorgaande jaren. Dit weegt echter niet op tegen de extra donaties die wij hebben 
ontvangen. Totaal is er 0,22% van onze uitgaves naar Nederlandse overhead kosten gegaan. 
 
Onze conclusie is dat de stichting zorgvuldig is geweest in de uitgaven. Dit jaar was een heel 
ander jaar als alle andere jaren, wat zorgde voor extra uitgaven en uitdagingen in de 
fondsenwerving. Dat maakte het lastig om vast te houden aan de begroting. Toch hebben we het 
voor elkaar gekregen extra donaties te werven om onze kinderen te ondersteunen. 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Begroting 2021 

Begroting 2021 
(goedgekeurd in november 2020) 
Er is gerekend met een wisselkoers: 1 euro = 3.800 COP 
 

KOSTEN COP EURO OMSCHRIJVING 

El Paraiso  $         22.000.000  € 5.789,47 Algemene kosten aan het huis 

Renovatie  $         41.000.000  € 10.789,47 
Nieuw dak, verbeteren electriciteit, 
opknappen kantoren, etc. 

Administratie  $       240.000.000  € 63.157,89 O.a. salaris van 21 medewerkers 

Deelnemers  $           5.000.000  € 1.315,79 Verzekering 

Studie en Werk  $         40.000.000  € 10.526,32 Onkosten 11 studenten 

LNM, voetbalproject  $         26.000.000  € 6.842,11 
Tenues, transport, inschrijvingen 
toernoois, etc. 

Sararé, muziekproject  $           4.000.000  € 1.052,63 
Onderhoud van de instrumenten en 
transport. 

Entendámonos, 
straatkinderenkrant 

 $           5.040.000  € 1.326,32 
Drukkosten straatkinderenkrant en 
excursies 

CoCo, recreatie  $           1.500.000  € 394,74 Transport en materialen 

FunDancing  $           4.200.000  € 1.105,26 Incl. Spiegels en tenues 

Engelse les  $              500.000  € 131,58 Schriften, stiften, één excursie 

Computerlessen  $           2.430.000  € 639,47 Onderhoud computers en kosten printers 

Lees en schrijf lessen  $           8.000.000  € 2.105,26 Incl. excursies 

Caminos al maximo  $              500.000  € 131,58 
10 workshops voor alle kinderen van de 
stichting 

Leiderschap in mijn 
wijk 

 $              600.000  € 157,89 Incl. 2 excursies 

Steun een kind  $         15.000.000  € 3.947,37 
Steun een kind, kosten voor 
voedselpakketten + sparen voor studie 

Moestuin  $         20.000.000  € 5.263,16 Aanleg en eerste aankoop materialen 

Jaarafsluiting  $           2.000.000  € 526,32 Voor de 400 kinderen 

Subtotaal  $       437.770.000  € 115.202,63   

Totaal  $       450.903.100  € 118.658,71 
Incl. 3% boven de begroting voor 
onverwachte kosten 

 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Contact 

 
 
Kamer van Koophandel 37138442 
 
Van Eedenplein 106 
1702 GW Heerhugowaard 
Nederland 
 
Tel:     072 – 57 106 02 

 
 
NIT: 900322298 – 4  
 
Cra. 22 C Calle 92, Cl. 16,  
Medellín, Antioquia 
Colombia 
 
Tel:        +57 (4) 5724215 

Email: info@straatkinderenmedellin.com Email: info@funcaminos.com 
 
Bankgegevens: 
ABN AMRO 
IBAN: NL54 ABNA 0864 3546 57  
Ten name van Straatkinderen Medellín  
BIC: ABNANL2A 
 

 
Bankgegevens: 
Bancolombia 
Cuenta de ahorros 07257845286 
Fundacion CAMINOS 
SWIFT: COLOCOBM 
 

 
Wilt u meer weten over het werk van de stichting? Wilt u onderdeel zijn van ons werk? Bent u 
geïnteresseerd in de nieuwskrant? Wilt u meer informatie over onze projecten? Of heeft u vragen 
en/of opmerkingen?  
 
Mail naar: info@straatkinderenmedellin.com  
Wij geven zo snel mogelijk antwoord! 

http://www.straatkinderenmedellin.com/
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Namens ‘onze’ kinderen 

¡Muchas Gracias! 
 

http://www.straatkinderenmedellin.com/

