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Voorwoord	  
	  
De	  Droom:	  
Eén	  vrouw,	  één	  droom:	  een	  activiteitenkamp	  voor	  kinderen	  van	  7	  tot	  en	  met	  14	  jaar.	  Een	  plek	  waar	  
kinderen	  een	  week	  lang	  kunnen	  leren,	  sporten	  en	  ontspannen,	  waar	  ze	  in	  een	  echt	  bed	  slapen	  en	  
drie	  gezonde	  maaltijden	  per	  dag	  krijgen	  aangeboden.	  Maar	  ook	  een	  plek	  waar	  ze	  respect	  
ontwikkelen	  voor	  hun	  eigen	  cultuur	  en	  natuur.	  	  

De	  vrouw	  heet	  Arlaine	  Cervantes,	  de	  plek	  heet	  Niños	  del	  Lago,	  een	  activiteitenkamp	  in	  ontwikkeling	  
aan	  een	  van	  de	  mooiste	  meren	  van	  de	  wereld:	  Lago	  Atitlan	  bij	  Panajachel	  in	  Guatemala.	  	  

Arlaine	  Cervantes:	  “On	  the	  occasions	  when	  donors	  and	  visitors	  to	  our	  project	  site	  have	  made	  
comments	  to	  me	  such	  as…	  ‘I	  admire	  you	  so	  much	  for	  what	  you	  are	  doing’,	  I’m	  reminded	  that	  my	  
work	  and	  the	  challenges	  I	  face	  are	  what	  bring	  great	  joy	  to	  my	  life.	  Over	  the	  past	  eight	  years,	  I’ve	  
sacrificed	  nothing	  and	  gained	  everything.”	  

Arlaine	  Cervantes	  
Oprichtster	  en	  directrice	  van	  Niños	  del	  Lago.	  Het	  verhaal	  van	  Arlaine	  is	  niet	  altijd	  even	  
rooskleurig.	  Haar	  leven	  is	  turbulent	  en	  een	  waar	  gevecht.	  Tijdens	  haar	  opvoeding	  komt	  zij	  in	  situaties	  
terecht	  die	  een	  kind	  niet	  hoeft	  mee	  te	  maken.	  Van	  opvoeding	  was	  dan	  ook	  bijna	  geen	  spraken.	  Het	  
was	  overleven.	  Gedurende	  een	  week	  op	  een	  zomerkamp	  kwam	  Arlaine	  in	  aanraking	  met	  drie	  
mentors.	  Deze	  mentors	  bleken	  later	  van	  onschatbare	  waarde	  in	  haar	  levenswerk.	  Niños	  del	  Lago!!	  Zij	  
gaven	  Arlaine	  het	  zelfvertrouwen	  wat	  nodig	  is	  om	  zaken	  op	  te	  pakken.	  Het	  vertrouwen	  dat	  je	  in	  staat	  
zet	  om	  verder	  te	  komen	  dan	  je	  misschien	  zelf	  voor	  onmogelijk	  hebt	  gehouden.	  	  

Bewustwording,	  zelfvertrouwen	  en	  inspiratie.	  De	  bouwstenen	  van	  Niños	  del	  Lago	  
	  
Marten	  Numan	  
Voorzitter	  van	  Niños	  del	  Lago	  NL,	  samen	  met	  zijn	  tweelingbroer	  is	  hij	  geadopteerd	  door	  Nederlandse	  
ouders.	  Vier	  maanden	  oud	  en	  zij	  vertrokken	  uit	  Guatemala	  naar	  Heerlen.	  Na	  de	  scheiding	  van	  zijn	  
ouders	  is	  het	  gezin	  verhuist	  naar	  Ubachsberg.	  In	  2005	  reisde	  Marten	  zes	  maanden	  door	  Guatemala.	  
Hij	  leerde	  de	  spaanse	  taal	  en	  zag	  veel	  van	  zijn	  eigen	  cultuur.	  Naast	  zijn	  dagen	  op	  de	  taalschool	  is	  hij	  
werkzaam	  geweest	  bij	  een	  weeshuis.	  Ook	  kwam	  hij	  in	  contact	  	  ambitieuze	  Guatemalaanse	  
mensen.Het	  viel	  hem	  op	  dat	  hoewel	  het	  leven	  in	  Guatemala	  zwaar	  is,	  men	  toch	  het	  beste	  er	  van	  wist	  
te	  maken.	  Het	  inspireerde	  hem	  zo	  dat	  hij	  eenmaal	  weer	  in	  Nederland	  het	  roer	  compleet	  omgooid.	  Hij	  
wisselde	  van	  baan	  en	  starte	  een	  HBO-‐studie.	  Helaas	  ging	  dit	  gepaard	  met	  de	  nodige	  weerstand	  en	  
ook	  onbegrip.	  In	  2008	  keerde	  hij	  terug	  naar	  Guatemala.	  Ditmaal	  om	  een	  project	  te	  zoeken	  waar	  hij	  
zich	  voor	  langere	  tijd	  aan	  kon	  binden.	  Na	  het	  zien	  en	  bezoeken	  van	  een	  aantal	  mooie	  initiatieven	  
kwam	  hij	  in	  contact	  met	  Arlaine.	  Zij	  vertelde	  over	  haar	  project	  'Niños	  del	  Lago'.	  Sinds	  dit	  moment	  is	  
hij	  betrokken	  geraakt	  en	  gaande	  weg	  kreeg	  hij	  steeds	  meer	  informatie	  over	  het	  reilen	  en	  zijlen.	  In	  
oktober	  2011	  werd	  hem	  gevraagd	  of	  hij	  de	  voorzittershamer	  van	  Niños	  del	  Lago	  Nederland	  wilde	  
overnemen.	  Het	  bestaande	  bestuur	  zou	  worden	  ontbonden	  en	  aan	  hem	  de	  taak	  om	  Niños	  del	  Lago	  in	  
Nederland	  nieuw	  leven	  in	  de	  blazen.	  Snel	  hierna	  sloten	  zich	  professionals	  bij	  de	  groep	  van	  Ndl.	  We	  
werkte	  aan	  de	  vernieuwde	  website,	  folders	  en	  nieuwsbrieven.	  Al	  snel	  konden	  we	  spreken	  van	  een	  
waar	  team.	  Team	  Niños	  del	  Lago	  Nederland.	  	  
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1:	  visie,	  missie	  en	  doelen	  
1.1	  Waarom	  Niños	  del	  Lago:	  
In	  1996	  kwam	  na	  36	  jaar	  een	  einde	  aan	  de	  burgeroorlog	  in	  Guatemala.	  Nog	  steeds	  lijdt	  het	  land	  
onder	  de	  gevolgen	  van	  deze	  oorlog.	  In	  dit	  prachtige	  land	  is	  de	  helft	  van	  de	  kinderen	  onder	  de	  vijf	  jaar	  
chronisch	  ondervoed.	  

Guatemala	  kent	  het	  hoogste	  kindersterftecijfer	  en	  de	  meeste	  analfabeten	  uit	  de	  regio.	  Kinderen	  
dragen	  gemiddeld	  30	  procent	  bij	  aan	  het	  gezinsinkomen	  en	  veel	  van	  hen	  maken	  werkdagen	  van	  17	  
uur.	  Door	  deze	  kinderarbeid	  kunnen	  ze	  niet	  naar	  school	  of	  spelen.	  

Kinderen	  hebben	  het	  recht	  om	  op	  te	  groeien	  in	  een	  veilige	  en	  liefdevolle	  omgeving.	  Een	  kind	  hoort	  
niet	  voor	  overleving	  te	  vechten.	  Spelen	  is	  belangrijk	  voor	  de	  ontwikkeling,	  want	  door	  spel	  leert	  een	  
kind	  tegenslag	  beter	  te	  hanteren.	  Niet	  kunnen	  spelen	  kan	  leiden	  tot	  leerproblemen,	  
interactieproblemen	  en	  trauma’s.	  Dit	  heeft	  niet	  alleen	  effect	  op	  het	  kind,	  maar	  op	  de	  gehele	  
toekomstige	  generatie.	  

1.2	  Hoe	  werkt	  Niños	  del	  Lago:	  
Onderzoek	  heeft	  aangetoond	  dat	  spel-‐	  en	  kampervaringen	  deze	  cyclus	  kunnen	  doorbreken;	  de	  
kinderen	  krijgen	  een	  positiever	  zelfbeeld,	  ontwikkelen	  sociale	  vaardigheden	  en	  krijgen	  meer	  
zelfvertrouwen.	  In	  Niños	  del	  Lago	  is	  er	  per	  zes	  kinderen	  één	  begeleider,	  lokale	  professioneel	  
opgeleide	  mensen.	  Betrokken	  en	  persoonlijk	  contact	  met	  de	  kinderen	  is	  van	  groot	  belang.	  De	  
aangeboden	  programma’s	  spelen	  in	  op	  de	  eerder	  genoemde	  problemen	  en	  passen	  binnen	  de	  eigen	  
cultuur.	  De	  kinderen	  komen	  bij	  Niños	  del	  Lago	  via	  bestaande	  organisaties	  zoals	  schoolprojecten,	  
weeshuizen	  en	  andere	  non-‐profit	  instellingen.	  

1.3	  Proramma’s	  Niños	  del	  Lago;	  
De	  prgramma’s	  van	  Niños	  del	  Lago	  zijn	  ontwikkelend	  vanuit	  het	  principe	  van	  Mindfulness.	  De	  
activiteiten	  bestaan	  uit	  sport,	  spel	  en	  dans,	  maar	  ook	  uit	  het	  leren	  waarderen	  van	  de	  eigen	  cultuur	  en	  
de	  schoonheid	  van	  de	  natuur.	  Bij	  alle	  activiteiten	  ligt	  de	  nadruk	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  
zelfvertrouwen	  en	  het	  leren	  nemen	  van	  verantwoordelijkheid.	  Tijdens	  de	  week	  in	  het	  
activiteitenkamp	  krijgen	  kinderen	  lokale	  professionele	  begeleiding.	  De	  begeleider	  dienen	  bekend	  te	  
zijn	  met	  Mindfulness	  en	  de	  speciaal	  ontworpen	  programma’s	  van	  Niños	  del	  Lago.	  

Na	  deze	  week	  gaan	  de	  kinderen	  terug	  naar	  hun	  eigen	  omgeving,	  hun	  eigen	  scholen	  en	  
lesprogramma.	  Voldoen	  ze	  dat	  jaar	  aan	  de	  norm	  van	  Niños	  del	  Lago,	  ontvangen	  de	  kinderen	  
automatisch	  een	  uitnodiging	  voor	  het	  activiteitenkamp	  en	  dat	  zeven	  jaar	  lang.	  Het	  criterium:	  het	  
lesprogramma	  in	  de	  eigen	  school	  blijven	  volgen,	  geen	  drugs	  en	  geen	  aansluiting	  zoeken	  bij	  bendes.	  

De	  meest	  getalenteerde	  kinderen	  krijgen	  aan	  het	  eind	  van	  die	  periode	  een	  studiebeurs	  van	  Niños	  del	  
Lago.	  Alle	  deelnemers	  worden	  gestimuleerd	  hun	  talenten	  in	  te	  zetten	  in	  hun	  eigen	  omgeving,	  in	  
Guatemala	  en/of	  in	  het	  activiteitenkamp.	  Op	  die	  manier	  vormen	  inzet,	  ervaringen	  en	  resultaten	  één	  
geheel	  en	  is	  de	  cirkel	  van	  ‘geven’	  rond.	  
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2:	  Projecten	  en	  organisatie	  
Niños	  del	  Lago.	  Een	  groot	  en	  omvangrijk	  project.	  	  Om	  de	  bouwactiviteiten	  overzichtelijk	  te	  houden	  
is	  de	  bouw	  opgesplitst	  in	  deelprojecten.	  Kleine	  deelprojecten	  en	  grote	  deelprojecten	  
(hoofdprojecten).	  De	  bouwactiviteiten	  worden	  gecoördineerd	  vanuit	  Guatemala.	  De	  financieringen	  
komen	  voornamelijk	  uit	  Nederland	  en	  uit	  Amerika.	  	  

2.1:	  Projecten	  in	  Guatemala	  
1:	  Uitbreiding	  van	  de	  oprit	  met	  circulaire	  ommekeer.	  Oa	  voor	  gebruik	  voor	  leveringen	  van	  goederen	  
met	  vrachtwagens.	  	  	  
Geschatte	  investering:	  €1.100	  	  
	  
2:	  Aansluiting	  van	  aankomstruimte	  en	  formele	  kamp	  ingang.	  	  
Geschatte	  investering:	  €1.100	  (verkocht	  aan	  Grants	  Pass	  Gateway	  Rotary/Rotaract	  groep)	  
	  
3:	  Gererale	  paden	  Niños	  del	  Lago.	  	  
Geschatte	  investering:	  €1.500	  	  
	  
4:	  Twee	  watertanks	  en	  koud	  watervoorziening	  richting	  de	  cabines	  van	  de	  kinderen.	  	  
Geschatte	  investering:	  €2.000	  (verkocht	  aan	  	  Medford	  Rogue	  Rotary	  WCSC!)	  
	  
5:	  Grondverlichting	  en	  Palo	  del	  Arco	  (handgeweven)	  schermen.	  	  
Geschatte	  investering:€1.400	  -‐	  €2.000	  
	  
6:	  Twee	  speelvelden	  en	  hutten	  voor	  de	  opslag	  van	  het	  speelgerei.	  	  
Geschatte	  investering:	  €2.500	  
	  
7:	  Parkeerplaats	  voor	  16	  voertuigen.	  Grote	  trucks	  en	  bussen	  voor	  aflevering	  goederen.	  Natuurlijk	  pad	  
en	  buitenverlichting.	  Geschatte	  investering:	  €9.000	  
	  
8:	  Openlucht	  amfitheater	  met	  podium	  met	  staal	  gegolfd	  dak	  boven	  amfitheater	  inclusief	  een	  	  
buitenlucht	  barbeque	  (voor	  het	  roosteren	  van	  hotdogs	  en	  aardappelen)	  –	  	  
Gechatte	  investering:	  €5.000 
 
Hoofdprojecten:	  	  
El	  Nido:	  
Ons	  hoofdgebouw	  genaamd	  ‘El	  Nido’(	  het	  nest).	  Dit	  gebouw	  staat	  in	  het	  hart	  van	  het	  
activiteitenkamp.	  Hier	  komt	  de	  plek	  waar	  de	  kinderen	  gezamenlijk	  eten.	  In	  El	  Nido	  bevind	  zich	  oa	  de	  
keuken,	  de	  eetzaal,	  de	  waskamers,	  de	  gespitste	  douches,	  de	  EHBO	  en	  loungeplekken.	  	  	  	  	  
Geschatte	  investering	  (zonder	  interieur)	  €90.000	  
	  
Creative	  Learning	  center	  :	  
De	  naam	  zegt	  het.	  Een	  bibliotheek	  en	  computerruimte.	  Tevens	  komen	  hier	  die	  werkplekken	  voor	  
de	  begeleiders	  en	  bestuursleden	  van	  Niños	  del	  Lago	  
Geschatte	  pijs.	  €26.000	  	  
	  
The	  bridge:	  
Tussen	  deze	  gebouwen	  bevindt	  zich	  een	  5-‐meter	  brede	  brug	  van	  staal	  en	  cement.	  Deze	  brug	  verbindt	  
The	  Creative	  Centre	  en	  El	  Nido	  met	  het	  gedeelte	  waarin	  zich	  onder	  andere	  de	  eetzaal	  bevindt.	  Die	  
trap	  zal	  vele	  keren	  per	  dag	  gebruikt	  worden	  door	  kinderen,	  hun	  begeleiders	  en	  de	  medewerkers	  van	  
Niños	  del	  Lago.	  
Geschatte	  investering.	  €26.000	  
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2.2:	  Organisatie	  in	  Nederland	  
De	  Nederlandse	  tak	  van	  Niños	  del	  Lago	  zorgt	  voornamelijk	  voor	  de	  financiële	  steun.	  De	  stichting	  is	  in	  
2006	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Mede	  dankzij	  de	  samenwerking	  van	  Impulsis	  heeft	  deze	  Niños	  del	  Lago	  
Nederland	  aan	  de	  basis	  gestaan	  van	  alle	  bouwactiviteiten	  in	  Guatemala.	  Sinds	  oktober	  2011	  is	  de	  
voorzittershamer	  overgedragen.	  Een	  grote	  verandering	  in	  het	  beleid	  en	  in	  de	  samenstelling	  van	  het	  
bestuur	  en	  de	  vrijwilligers.	  	  
2.3:	  Bestuur	  in	  Nederland	  	  
Het	  bestuur	  bestaat	  uit:	  
	  
Voorzitter:	  Marten	  Numan	  
Algemeen	  bestuurslid:	  Guido	  Scheffers	  
Penningmeester:	  Bianca	  Mackintosh	  
	  
2.4:	  Vergoeding	  bestuur	  
De	  bestuurders	  ontvangen	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  Zij	  hebben	  wel	  recht	  op	  een	  
tegemoetkoming	  in	  de	  door	  hen	  gemaakte	  kosten	  welke	  als	  niet	  bovenmatige	  vergoeding	  van	  de	  
door	  het	  in	  uitoefening	  van	  hun	  functie	  gemaakte	  kosten	  kan	  gelden.	  
	  
Het	  bestuur	  wor	  dt	  ondersteunt	  door	  administratie	  kantoor	  ABC-‐	  Parkstad	  en	  financieel	  medewerker,	  
vrijwiliiger	  Wouter	  Meessen.	  
	  
Het	  bestuur	  kan	  niet	  zonder	  het	  team	  Niños	  del	  Lago	  NL.	  Dit	  is	  een	  groep	  enthousiaste	  vrijwilligers,	  
die	  het	  project	  een	  warm	  hart	  toedragen.	  De	  werkgroep	  bestaat	  uit:	  

• Marten	  Numan	  –	  Voorzitter	  
• Sandra	  Israel	  –	  Tekstschrijver	  
• Guido	  Scheffers	  –	  Grafisch	  ontwerper	  
• Maurice	  van	  Opdorp	  –	  Webdeveloper	  
• Wouter	  Meessen	  –	  Financieel	  medewerker	  
• Bianca	  Mackintosh	  –	  Management	  adviseur	  /	  Coach	  	  
• Ruud	  Braun	  -‐	  Netwerker,	  presentator	  	  
• Els	  Gieben	  –	  Organisator	  	  
• Claudia	  Dirks	  –	  Accountant	  
• Ramon	  Dirks	  -‐	  Accountant	  

Ieder	  teamlid	  zet	  zijn/haar	  eigen	  talent	  en	  netwerk	  in	  ten	  behoeve	  van	  de	  organisatie,	  uitvoering,	  
awerness,	  en	  naamsbekendheid	  	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  om	  de	  stichting	  Niños	  del	  Lago	  in	  Guatemala	  
haar	  werk	  te	  kunnen	  laten	  uitvoeren.	  

Het	  team	  heeft	  zich	  met	  name	  geconcentreerd	  om	  activiteiten	  te	  organiseren	  om	  geld	  binnen	  te	  
krijgen	  om	  de	  eerste	  	  van	  de	  	  bouw	  van	  Niños	  del	  Lago	  te	  starten	  en	  te	  eindigen.	  	  Het	  team	  heeft	  de	  
vorm-‐	  en	  storm	  fase	  snel	  doorlopen	  en	  het	  blijkt	  dat	  we	  nu	  niet	  alleen	  activiteiten	  organiseren,	  maar	  
bezig	  zijn	  om	  een	  organisatie	  te	  bouwen.	  	  	  	  
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3	  Vrijwilligersbeleid	  
Niños	  del	  lago	  vindt	  het	  belangrijk	  om	  positief	  verschil	  uit	  te	  maken	  voor	  de	  kinderen	  in	  Guatemala,	  
maar	  ook	  voor	  de	  mensen	  die	  zich	  inzetten	  voor	  de	  stichting	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook.	  	  Iedereen	  zet	  
zich	  in	  op	  vrijwillige	  basis,	  daar	  tegenover	  bieden	  wij	  de	  kans	  om	  jouw	  talent	  in	  te	  zetten	  en	  te	  
ontwikkelen.	  Dit	  doen	  we	  op	  basis	  van	  onderstaande.	  

1. Wij	  maken	  positief	  het	  verschil!	  
2. Wij	  doen	  het	  samen!	  
3. Resultaat	  &	  	  Fun	  &	  (persoonlijke)	  ontwikkeling	  gaan	  hand	  in	  hand	  

3.1	  Gedragscode	  
De	  vrijwilliger	  onderschrijft	  de	  doelstellingen	  van	  de	  organisatie.	  Zowel	  de	  organisatie	  als	  de	  
vrijwilliger	  zal	  zich	  gedragen	  als	  van	  een	  goed	  opdrachtgever	  respectievelijk	  een	  goed	  uitvoerder	  
verwacht	  mag	  worden.	  	  

De	  werkzaamheden	  die	  een	  vrijwilliger	  wil/kan	  uitvoeren	  worden	  vooraf	  in	  overleg	  besproken.	  Het	  
kan	  ook	  zijn	  dat	  iemand	  een	  leuk	  project	  wil	  opzetten	  om	  Niños	  del	  Lago	  te	  ondersteunen.	  Ook	  dat	  is	  
een	  mogelijkheid	  waar	  wij	  aan	  meewerken.	  	  

3.2	  Onkostenvergoeding	  
Niños	  del	  Lago	  NL	  kan	  op	  dit	  moment	  geen	  salaris	  betalen.	  Wel	  beiden	  wij	  op	  verzoek	  een	  
onkostenvergoeding	  voor	  door	  hem	  gemaakte	  kosten	  in	  het	  kader	  van	  zijn	  werkzaamheden	  als	  
vrijwilliger.	  	  

Deze	  kosten	  kunnen	  betreffen	  
0	  reiskosten	  woon-‐werkverkeer	  
0	  reiskosten:	  0	  openbaar	  vervoer	  eerste/tweede	  klasse	  0	  gereden	  km	  a	  0,19	  cent	  per	  km	  
0	  telefoonkosten	  
0	  verblijfskosten,	  vergoed	  worden:	  0	  lunchkosten	  
0	  hotelkosten	  
0	  anders,	  nl….	  
0	  kosten	  voor	  scholing	  
0	  andere	  kosten,	  nl.	  …	  

De	  kosten	  kunnen	  worden	  gedeclareerd	  volgens	  een	  daartoe	  bestemd	  formulier.	  Worden	  de	  kosten	  
hoger	  dan	  50,-‐	  euro	  dient	  vooraf	  toestemming	  gevraagd	  te	  worden	  bij	  1	  van	  de	  bestuursleden.	  	  

3.3	  Verzekeringen	  
de	  volgende	  verzekeringen	  afgesloten:	  
0	  aansprakelijkheidsverzekering	  via	  vrijwilligersverzekering	  van	  de	  gemeente.	  
0	  ongevallenverzekering	  via	  vrijwilligersverzekering	  van	  de	  gemeente.	  
0	  auto-‐inzittenden	  verzekering	  via	  vrijwilligersverzekering	  van	  de	  gemeente.	  
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3.4	  Deskundigheidsbevordering/scholing	  
Indien	  gewenst,	  wordt	  de	  vrijwilliger	  in	  staat	  gesteld	  scholing	  te	  volgen	  ten	  behoeve	  van	  het	  
verrichten	  van	  zijn	  werkzaamheden	  als	  vrijwilliger.	  
Deze	  scholing	  bestaat	  uit	  	  
-‐	  Scholingskalander	  van	  Alcander	  
-‐opleidingen,	  trainingen,	  workshops	  diende	  vrijwilliger	  zelf	  aandraagt.	  

De	  kosten	  zijn	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  voor	  rekening	  van	  de	  stichting.	  De	  goedkeuring	  van	  de	  opleiding	  
dient	  door	  2	  bestuursleden	  geaccordeerd	  te	  worden.	  Aanvragen	  via	  de	  mail	  met	  toelichting,	  
info@ninosdellago.nl	  
	  
3.5	  Begeleiding/ondersteuning	  
De	  vrijwilliger	  wordt	  vanuit	  de	  organisatie	  begeleid/ondersteund	  door	  de	  bestuursleden	  of	  een	  
andere	  kundige	  vrijwilliger.	  

3.6	  Klacht	  
Wanneer	  er	  bij	  de	  vrijwilliger	  gevoelens	  van	  onvrede	  of	  ongenoegen	  ontstaan	  
kan	  hij	  deze	  in	  de	  vorm	  van	  een	  klacht	  kenbaar	  maken	  bij	  zijn	  begeleider	  /	  Bestuur.	  

3.7	  De	  lange	  termijn	  doelstelling:	  
Strategische	  activiteiten	  opzetten	  zodat	  Niños	  del	  Lago	  Guatemala	  ontwikkelt	  tot	  een	  zelfvoorziende	  
stichting.	  	  	  

3.8	  Korte	  termijn	  doelstelling:	  
Geld	  inzamelen	  voor	  de	  de	  bouw	  van	  het	  kamp	  in	  Guatemala.	  Om	  het	  terrein	  te	  onderhouden	  en	  de	  
gebouwen	  af	  te	  bouwen	  is	  geld	  nodig.	  Het	  kamp	  wordt	  gebouwd	  door	  bedrijven	  van	  Guatemala	  om	  
de	  economie	  daar	  te	  stimuleren.	  En	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  de	  mensen	  die	  het	  kamp	  runnen	  te	  
vergroten.	  Aangezien	  zij	  sterk	  afhankelijk	  zijn	  van	  de	  giften	  van	  de	  donateurs	  is	  een	  planning	  hier	  ook	  
afhankelijk	  van.	  De	  realisatie	  tot	  nu	  is	  80	  %.	  Het	  hoofdgebouw	  is	  een	  van	  de	  laatste	  grote	  projecten	  
voordat	  het	  kamp	  volledig	  open	  kan.	  	  

In	  2013	  en	  2014	  heeft	  Niños	  del	  Lago	  al	  een	  aantal	  groepen	  kinderen	  mogen	  ontvangen.	  Stap	  voor	  
stap	  wordt	  er	  toegewerkt	  naar	  het	  einddoel:	  jaarlijks	  3000	  kinderen	  ontvangen	  en	  bijdragen	  aan	  het	  
vergroten	  van	  hen	  zelfvertouwen.	  	  
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4	  Meerjarenplan	  
Het	  bestuur	  heeft	  een	  vijfjarenplan	  opgesteld	  dat	  gebaseerd	  is	  op	  de	  beste	  inschattingen	  in	  deze	  
(financieel)	  onzekere	  tijden.	  Wij	  richten	  ons	  liever	  op	  een	  jaarbegroting	  die	  berust	  op	  ervaringen	  en	  
resultaten	  in	  het	  voorgaande	  jaar.	  	  

Waar	  staan	  we	  nu	  en	  waar	  gaan	  we	  naar	  toe	  in	  het	  bestuur:	  
	  
4.1	  Organisatorisch	  nu:	  

• Alles	  draait	  op	  vrijwilligers	  in	  Nederland,	  Amerika	  en	  Guatemala.	  
• Financieel	  erg	  afhankelijk	  van	  incidentele	  bijdrages.	  
• Kwaliteit	  is	  goed,	  maar	  te	  weinig	  vaart	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  plannen	  en	  ideeen.	  

4.2	  Organisatorische	  groei:	  

• Betaalde	  partime	  functies	  en	  vrijwilligers	  en	  meer	  invloed	  op	  de	  voortgang	  in	  Guatemala	  
• Meer	  structurele	  sponsoring	  voor	  ontwikkelingen	  in	  Guatemala	  en	  organisatie	  in	  Nederland	  
• Betaalde	  functies	  bied	  meer	  tijd	  voor	  actievere	  en	  directe	  uitvoering	  

	  

4.3	  Strucurele	  plannen	  Niños	  del	  Lago	  Nederland	  

• Terugkerend	  Gala	  Fundraising	  Event	  
• Focus	  op	  structurele	  sponsering	  (donateurscampagne)	  	  
• Fundraising	  via	  netwerken	  zoals	  de	  Postcodeloterij	  	  
• Pitchen	  Impulsis	  (financiering	  NL	  en	  G)	  
• Lobbyen	  Bodyshop	  (financiering	  NL	  en	  G)	  

4.4	  Verder	  uitwerking	  plannen	  in	  2014	  

• Transitie	  periode	  2014	  &	  2015	  
• Bestuur	  in	  Guatemala	  verantwoording	  uitgave	  donaties.	  	  
• Toekomst	  positie	  Arlaine	  (pensioen)	  	  
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5	  Financieel	  jaarverslag	  	  	  
Donaties	  kunnen	  worden	  overgemaakt	  een	  bankrekening	  van	  de	  Rabobank.	  Een	  gerespecteerd	  en	  
betrouwbare	  financiële	  instelling,	  voorziet	  in	  het	  financieel	  verkeer	  en	  advies	  

2013:	  
In	  2013	  hebben	  een	  aantal	  activeiten	  plaatstgevonden.	  Voornamelijk	  terugkerende	  activeiten.	  Zoals	  
de	  verkoop	  van	  onze	  sieraden	  en	  de	  jaarlijkse	  sponsorwandeling.	  Voor	  het	  eerst	  hebben	  wij	  een	  Gala	  
Fundraising	  Event	  georganiseerd.	  Een	  flinke	  uitdaging	  voor	  ons	  hele	  team.	  

In	  2013	  hebben	  wij	  een	  netto	  bedrag	  van	  €5.201,-‐	  opgehaald. 

2014:	  
Het	  resultaat	  over	  2013	  is	  de	  stichting	  tegengevallen.	  Zoals	  ook	  is	  terug	  te	  lezen	  in	  dit	  veslag	  zijn	  de	  
redenen	  hiervoor	  duidelijk	  geevalueerd.	  De	  Nederlandse	  organsatie	  zit	  momenteel	  in	  reogranisatie.	  
Een	  verandering	  die	  momenteel	  heel	  voeten	  in	  de	  aard	  heeft.	  Deze	  structurele	  veranderingen	  dienen	  
te	  leiden	  naar	  een	  positieve	  cashflow.	  

Op	  het	  prorgamma	  van	  2014	  staat:	  

Eerste	  grote	  tuinfestival:	  	  Geweest.	  Opbrengst	  €1000	  
Verschillende	  markten:	  	  	  	  Door	  het	  hele	  jaar	  heen:	  Verwachte	  opbrengst	  €2500	  
	  Jaarlijkse	  sponsorloop	  :	  	  	  Nog	  verder	  te	  bepalen	  
Tweede	  Gala	  FundraisingEvent:	  	  29november.	  Doelstelling	  €10.000	  
Eerste	  opzet	  donateurscampagne:	  	  Maandelijkse	  donateurs	  van	  €5,-‐	  /	  €7,-‐	  of	  €10,-‐	  

Financiële	  rapporten	  worden	  op	  z’n	  minst	  jaarlijks	  voor	  het	  bestuur	  en	  het	  administratie	  kantoor	  
ABC-‐Parkstad	  samengesteld.	  Interne	  financiële	  rapporten	  worden	  frequenter	  opgesteld	  om	  zicht	  te	  
houden	  op	  de	  inkomsten	  en	  uitgaven	  van	  de	  stichting.	  De	  rekeningoverzichten	  van	  de	  Nederlandse	  
rekeningen	  worden	  ieder	  kwartaal	  verstrekt	  aan	  de	  overige	  bestuursleden.	  	  

5.1	  ANBI	  Status	  
Ninos	  del	  Lago	  voldoet	  aan	  de	  normen	  die	  gekoppeld	  zijn	  aan	  de	  ANBI	  status.	  Dit	  betekend	  dat	  wij	  
gebruik	  kunnen	  maken	  van	  bepaalde	  belastingvoordelen	  bij	  erven,	  schenken,	  giften	  en	  de	  
energiebelasting.	  Donaties	  en	  sponsoringen	  zijn	  dus	  belastingaftrekbaar.	  	  

6	  Stichting	  Niños	  del	  Lago	  
Statutaire	  naam:	  	   Stichting	  Niños	  del	  Lago	  
Statutaire	  zetel:	   Gemeente	  Oudewater	  
Publieke	  naam:	  	   Niños	  del	  Lago	  
IBAN:	   	   	   NL69RABO	  012.14.76.375	  
KVK	  nummer:	  	   	   30214723	  
RSIN:	  	   	   	   816034382	  
Postadres:	  	   	   Kruisstraat	  2,	  6411BT	  Heerlen	   	  
Telefoon:	   	   06-‐48723258	  
E-‐mail:	   	   	   info@ninosdellago.nl	  

	  


