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Jaarverslag Algemeen 2021 

Over 2020 hebben wij het vijfde jaar beleefd van ons project in Colombia. 
Wederom hebben wij genoten van de beleving bij de leiding en de studenten in 
het project. 
Het project gaat goed om met het uitgangspunt om financieel onafhankelijk te worden. 
 
De bemoeienis van de overheid heeft tot positieve resultaten geleid . Er is een gebouw betrokken 
wat momenteel aan de eisen van de tijd wordt aangepast.In het verslag van de activiteiten kunt u 
een beeld krijgen van de resultaten van het project. 
 
Vanwege de corona zijn er geen mogelijkheden geweest om een bezoek af te leggen aan het project 
in Colombia. Wij hopen van ganser harte, dat dit ergens eind 2021 weer tot de mogelijkheden gaat 
behoren. 
Inmiddels is Frank van Rijn begin februari 2022 afgereisd naar Colombia 
 
De aangekondigde mutaties in het bestuur hebben inmiddels hun beslag gekregen.  Karin Zult heeft 
haar werkzaamheden per eind 2021 neergelegd, maar werkt nog wel mee aan het verrichten van de 
incasso, totdat er nieuwe software is ingericht. Voorlopig zullen haar taken door de penningmeester 
worden overgenomen. 
Bijzonder jammer is het, dat er geen vervanging kon worden aangetrokken. 
Dit speelt ook inmiddels bij het secretariaat. Ine van Herpen heeft ons verlaten, maar ook voor haar 
is nog geen vervanger gevonden. 
 
Om vrijwilligers te vinden voor aanvulling van het bestuur is een steeds groter probleem aan het 
worden. 
 
Activiteiten om fondsen te werven bij bedrijven, kwam stil te liggen door de corona. 
Alle geplande acties gingen in 2021 niet door en zijn voorlopig een jaar opgeschoven 
 
Inkomsten uit donateurs liep eveneens terug. Wij zullen in  2022 echt  alle zeilen moeten bijzetten 
om deze negatieve spiraal te doorbreken. In het financieel verslag kunt u hierover meer lezen. 
 
Het bestuur bestaat thans uit de vacante positie van voorzitter, de penningmeester André Wester, 
neemt deze rol ad interim voor zijn rekening; en de project coördinator Colombia Founder Frank van 
Rijn. Wij willen verder Jacco Beemster noemen, die de bedrijven langs gaat voor sponsoring. Wij 
blijven zoeken naar nieuwe bestuurders. 
 
Wij zijn nog steeds  vol goede moed om verder met jullie, lezers van dit verslag, er een voortdurend 
succes van te maken.  
Rest ons de donateurs, sponsors en giften uit erflaters uitdrukkelijk te bedanken voor hun steun aan 
onze stichting. 
 
A.J. Wester 
Voorzitter a.i 

 

 



Activiteiten in Colombia 

Ook het kalenderjaar 2021 stond wereldwijd nog altijd in het teken van Covid-19 ofwel de 
Coronacrisis. En ook dit jaar heeft ons team in Colombia uitzonderlijk werk verricht onder de 
bijzondere omstandigheden. Ondanks dat zij vanwege de algehele lock-down geen toegang meer 
kregen tot hulpprogramma’s voor het werven van deelnemers, hebben zij gemiddeld 17 van de 20 
beschikbare plekken kunnen bezetten. Met ingang van 2022 hebben we als pilot besloten om ook 
meisjes die niet uit een hulpprogramma komen, maar dezelfde problematiek hebben, te ontvangen 
in ons programma. Dit om te voorkomen dat beschikbare plekken niet worden benut. 
De coronacrisis bracht een veel zwaardere problematiek mee. Niet alleen voor de deelnemers, maar 
ook voor hun gezinnen. Zowel die van onze deelnemers als van onze medewerkers. Het team is voor 
een tweede jaar op rij boven zichzelf uitgestegen in de ondersteuning van de deelnemers en oud-
deelnemers. Daar hebben we enorm veel waardering voor. 
 
 

 
 

Zes van de tien medewerkers van ons fantastische team in Medellín 

 
Het team kreeg het afgelopen jaar ook te maken met een nieuw gemeentelijk beleid. De gemeente 
eist van vrijwel alle hulpprogramma’s dat zij de doorlooptijd van hun programma aanzienlijk 
inkorten. Dit heeft tot gevolg dat kandidaat deelnemers zich veel minder goed voorbereid aanmelden 
voor ons programma. Vooral het (effect van) middelengebruik is daardoor vaak nog een probleem. 
De coronacrisis en het nieuwe gemeentelijke beleid hebben ook een enorme stoelendans 
veroorzaakt bij veel hulporganisaties, waardoor we met vrijwel al onze netwerkpartners opnieuw 
kennis en afspraken hebben moeten maken. Ons team is stabiel gebleven (één wijziging) en heeft 
deze obstakels zonder morren overwonnen.   
 



Voor de gezinnen van 61 van onze deelneemsters zijn boodschappenpakketten geregeld om te 
voorzien in de basis benodigdheden in huis. Voor twee deelneemsters werden laptops geregeld, 
waardoor deze deelneemsters online hun studie konden blijven voortzetten. Ook is een workshop 
georganiseerd voor deelneemsters en ouders over het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Enorm 
belangrijk, omdat er nog veel mythes bestaan onder onze doelgroep over alternatieven voor 
voorbehoedsmiddelen, zoals het drinken van 1,5 liter Coca Cola met zout(!). 
 
Al onze deelneemsters doen naast hun laatste jaar van het voortgezet onderwijs een opleiding, 
variërend van een koks- en verpleegstersopleiding tot een opleiding voor medewerker 
personeelszaken en logistiek medewerker. Eén deelneemster is begonnen aan een universitaire 
opleiding en twee staan op het punt om hieraan te beginnen.  
 

 
Oud-deelneemsters tijdens een workshop 

 
Een helpende hand 
Ons project ‘Een helpende hand’ is een project dat meisjes die een hulpverleningsprogramma van 
een instituut verlaten helpt om hun leven na het programma succesvol op de rit te zetten. 
         

De meisjes worden o.a. geholpen bij het vinden van werk, het verwerken van trauma’s uit het 
verleden, het herstellen en/of leren omgaan met de relaties binnen hun familie, het inzicht krijgen en 
uitwerken van een realistisch persoonlijk toekomstplan en alles wat daarbij komt kijken. Studie en 
opleiding, maar ook aan zelfstandig leren wonen, sparen en afstand nemen en houden van negatieve 
invloeden. 



 
`A Happy Girl´ tijdens een kennismaking (werkbezoek ferbuari 2022)  

 
Onze lokale werkorganisatie Sueños y Huellas del Mañana heeft contact met vrijwel alle instituten in 
Medellín die geschikte kandidaten kunnen aanleveren voor het project. In totaal momenteel 39. In 
2021 werden door hen 184 kandidaten aangemeld. Van die kandidaten presenteerden zich er 77 
daadwerkelijk voor de selectiegesprekken. Er werden 7 meisjes toegelaten tot het programma, 
waarmee het totaal aantal tot nu toe toegelaten meisjes op 79 komt. Kandidaten worden 
geselecteerd op hun motivatie om écht een succes te maken van hun toekomst. 
 
Elf deelneemsters rondde het programma in 2021 succesvol af, waarmee het totaal aantal tot nu toe 
op 52 komt. Geen enkele deelneemster verliet het programma voortijdig. Vanwege de pandemie zijn 



een flink aantal deelneemsters hun baan verloren. Waar nodig worden zij en hun eventuele families 
ondersteund met voedselpakketten. Ook blijven wij continue op zoek naar nieuwe mogelijkheden 
qua werk.   
 
Voor uitgebreidere informatie over resultaten verwijzen we u naar bijlage 1. 
 
Aan het werk! 
‘Aan het werk!’ is een onderdeel van ons programma dat er op gericht is om deelnemers de 
maximale garantie te geven dat zij snel een inkomen kunnen genereren, werkervaring opdoen en 
goede kansen maken om ons project te verlaten met een baan, deze ook kunnen behouden of 
succesvol elders een baan kunnen vinden. Om dit te realiseren wordt een relatienetwerk aan 
bedrijven opgebouwd die bereid zijn om deelnemers een jaar in dienst te nemen met de intentie om 
de deelnemer ook na dat jaar in dienst te houden. In sommige gevallen ontvangen deze bedrijven 
een financiële tegemoetkoming van Amigos Colombianos. Deelnemers worden altijd vanuit ons team 
begeleid door een werkcoach. Deze begeleiding wordt door de bedrijven enorm gewaardeerd en is 
één van de belangrijkste redenen waarom zowel kandidaten als bedrijven zich aanmelden voor ons 
programma.  
 

Het relatienetwerk slonk in 2021 van 79 naar 70 bedrijven. Enkele bedrijven zijn failliet gegaan 
tijdens de coronacrisis. Och werden er ook weer 12 nieuwe bedrijven binnengehaald. Bedrijven 
vertegenwoordigen verschillende branches. Voorbeelden zijn de ziekenhuizen, beveiligingsbedrijven, 
confectie-industrie, hotels, restaurants, supermarkten, kapsalons, bakkerijen en drukkerijen. In 48 
bedrijven kon de afgelopen jaren een deelneemster aan het werk.    
 
In 2021 waren er 5 bedrijven die een deelnemer uit het programma ontvingen.    
 
Het bestuur blijft enorm onder de indruk van de wijze waarop het team in Colombia is omgegaan 
met de gevolgen van de Coronacrisis. Het is een stabiel team dat loyaal is aan onze doelgroep en 
uitzonderlijke betrokkenheid toont.  
 

    



Bijlage 1: Resultaten 2015 - 2019 

 

Kalenderjaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 

         

Fase Pilot-fase Start project 
vanaf 16 mei  

Eerste 
complete jaar 

Tweede 
complete jaar 

Derde 
complete jaar 

Coronacrisis Coronacrisis  

Aangemelde 
deelnemers 

7 135 267 406 175 132 184 1.306 

Contacten met 
deelnemers 

7 74 213 364 120 80 131 1.034 

Deelnemers  
gemeld 

7 49 202 346 100 80 77 878 

Deelnemers 
toegelaten 

5 15 18 12 12 13 7 79 

Deelnemers 
afgerond 

0 2 14 8 8 9 11 52 

Vroegtijdige 
beëindiging 

0 3 0 3 0 0 0 6 

Gemiddelde 
bezetting (van 20 
plaatsen) 

5 16 17 16 18 20 17 Nvt 

Deelnemers 
afgerond met werk 

nvt 100% 64% 88% 75% 100% 90% 81% 

  2 9 7 6 9 9 42 

Deelnemers 
afgerond zonder 

nvt 0% 29% 13% 25% 0% 10% 15% 



werk, maar met 
financiële 

ondersteuning 

 0 4 1 2 0 1 8 

Deelnemers 
afgerond zonder 

vorm van inkomen 

nvt 0% 7% 0% 0% 0% 10% 4% 

 0 1 0 0 0 1 2 

Instituten 
aangesloten 

2 23 33 41 41 39 0 39 

Bedrijven 
aangesloten 

5 22 30 62 84 79 4 70 

Bedrijven die 
deelnemer(s) 

hebben ontvangen 

4 14 15 22 10 5 12 48 
 

 
 

 
 
  



Financieel jaarverslag 2021 

Inkomsten 
De inkomsten over 2020 laten een scherpe daling zien ten opzichte van 2019. 
De voornaamste oorzaken zijn; De corona perikelen, die zowel particulieren als bedrijven de hand op de knip 
lieten houden.  
De bedrijven konden wij niet bezoeken vanwege de corona perikelen. De donaties particulieren daalde 
vanwege het negatie sentiment.  Het aantal donateurs groeide ook niet, maar daalde licht. De aanwas van 
onderaf is vrijwel stil gevallen. 
Wij zullen in 2022 alle zeilen weer moeten bijzetten om de negatieve spiraal te doorbreken. 
 

Uitgaven 
Ons project in Colombia heeft € 59.700 gevraagd. Dat is minder dan 2020. Dit vanwege het verder afbouwen 
van onze donaties aan het project De overige kosten daalde onder meer door minder advertentiekosten en 
minder reiskosten. In 2021 zijn er geen reizen naar Colombia geweest. 
De afbouw van het project in Colombia is in gang gezet en de inspanningen vanuit het project om uiteindelijk 
selfsupporting te worden zien er hoopvol uit. 
 

Beleid 
Het beleid is er op gericht om telkens einde jaar € 80.000 aan liquiditeiten te hebben. Dat is in 2021 dus 

duidelijk niet gelukt, vanwege de eerde geschetste oorzaken. 

We zullen alle zeilen moeten bijzetten om het tij te keren. Er ontstaat een zorgwekkende situatie. 

 

Bestuur 
Alle bestuursleden werken onbezoldigd. Reizen naar Colombia ten behoeve van het project worden 
door de stichting gedragen. 
Kosten worden zoveel mogelijk beperkt 
 
Twee bestuursleden nemen in 2021 afscheid. Te weten Karin Zult, die de operationele financiële 
zaken voor haar rekening nam (incasso donateurs). Ine van Herpen, die jarenlang het secretariaat 
bestierde heeft ook te kennen gegeven, dat zij zich zal terugtrekken. 
 
Wij zijn naarstig op zoek naar vervangers voor deze twee zeer gewaardeerde kracht. 
 
Activiteiten 
Wij willen in 2022 weer met nieuw elan activiteiten gaan ontplooien. Wij gaan er van uit dat de corona crisis 
minder van invloed zal zijn op onze activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Financieel overzicht afgelopen jaren     

       

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Inkomsten            

Rente baten  3 25 62 298 880 

Donaties particulieren 13.549 13.986 20.612 15.897 40.656 20.121 

Donaties bedrijven    7.650 8.400     

Donaties scholen en 
verenigingen  - - - - 200 

Donaties instanties    8.000 7.500 4.500 2.000 

Fondsen 28.012 23.650 16.725 16.700 19.750 21.575 

Diversen  76 726 - - 1.032 

             

Totaal inkomsten 41.561 37.715 53.738 48.559 65.204 45.808 

             

Uitgaven            

Bankkosten 525 507 581 324 431 407 

Kantoorkosten 607 733 806 579 631 388 

Publiciteitskosten  - 5.052 - 740 716 

Organisatiekosten 
activiteiten 272 266 1.537 1.180 1.788 2.192 

Reiskosten    2.447 1.009 1.551 1.925 

Projectkosten Colombia 59.700 72.000 78.211 45.417 60.000 72.822 

Diversen  377 1.008 12 250 174 

             

Totaal uitgaven 61.104 73.883 89.642 48.521 65.391 78.624 

             

Beginsaldo banken 49.021 85.189 121.093 121.055 121.242 154.058 

Inkomsten 41.561 37.715 53.738 48.559 65.204 45.808 

Uitgaven 61.104 -73.883 -89.642 -48.521 -65.391 -78.624 

             

Eindsaldo 31-12 banken 29.478 49.021 85.189 121.093 121.055 121.242 
 

 

 

 


