BELEIDSPLAN
1:
Omschrijving werkzaamheden
De stichting Kinderdorpen Chili zet zich in Nederland in voor “straatkinderen” in Chili.
Deze kinderen zijn veelal afkomstig uit gebroken gezinnen en families, waar geweld, of
drugs, of alcohol en helaas ook vaak incest een indringende rol vervullen.
In veel situaties is sprake van een combinatie van deze factoren.
Oorspronkelijk werden zelfs kinderen van de straat gehaald door politie en/of vrijwilligers
namens organisaties voor kinderbescherming. De laatste jaren is steeds meer sprake van een
gecombineerd samenwerken van politie, kinderbescherming en sociale dienst.
De kinderen worden in tehuizen geplaatst, maar soms leven zij in kleine groepen in
afzonderlijke paviljoens zoals in het kinderdorp Mis Amigos, waar 90 kinderen wonen tussen
de 4 en 18 jaar.
Ze gaan naar scholen in de omgeving van het tehuis. Op deze wijze wordt veiligheid,
onderdak, scholing alsmede voeding en kleding geboden.
Na het basisonderwijs wordt ook vaak een beroepsopleiding gevolgd of een verdere studie.
Dat is essentieel om deze kinderen uit een vaak uitzichtloze spiraal te kunnen helpen naar een
toekomst, die zij zelfstandig vorm en inhoud kunnen gaan geven.
De stichting Kinderdorpen Chili ondersteunt de kinderen in materiele zin door bij te dragen in
de kosten. Mede omdat de bijdragen van de Chileense overheid per kind zeer bescheiden zijn.
De stichting Kinderdorpen Chili bereikt in een 6 tal tehuizen in Buin, Santiago, Valparaiso,
Penaflor (2) en Illapel totaal ruim 350 kinderen Daarnaast steunt zij schoolvervoer voor
dubbel gehandicapte kinderen. Zeer zinvol omdat daardoor de moeders in staat zijn tijdens de
schooltijd betaald werk te verrichten om zo het vaak zeer bescheiden gezinsinkomen te
kunnen verbeteren.
Ook wordt de Chileense stichting Cristo Joven ondersteund: in een arme wijk van Santiago
worden in samenwerking met een parochie kinderen opgevangen en enkele families
ondersteund.
Als laatste draagt de stichting bij aan studiebeurzen voor middelbare en hogere opleidingen
voor meer dan 40 jongeren en studenten.

2:
Wijze van fondsenwerven
A: Een deel van de ontvangsten is afkomstig van trouwe donateurs, die veelal maandelijks
door middel van geautomatiseerde afschrijvingen bijdragen. Vaak kleinere bedragen, maar
door een redelijk aantal is dit een zinvol deel van de ontvangsten.
B: Daarnaast zijn er particulieren, die zich door middel van een lijfrente constructie verbinden
tot een structurele ondersteuning. Het aantal is niet groot, maar de toezeggingen zijn van een
duidelijk andere orde dan de maandelijkse donateurs.
C: Met een aantal fondsen, die over een vermogen beschikken zijn goede relaties opgebouwd,
waardoor zij op projectbasis vrijwel elk jaar bijdragen en vaak een keuze maken uit de
projectaanvragen, die aan onze stichting vanuit Chili elk jaar worden voorgelegd.
D: In Zwitserland zijn er enkele particulieren en een parochie, die vaak jaarlijks een actie
voeren voor een bijdrage voor de kinderen in Chili.
Essentieel voor het werven van fondsen is een zorgvuldige verantwoording. Daaraan vooraf
gaat altijd een goed onderbouwde aanvraag. Dat vindt vanuit Chili goed plaats.
Men argumenteert een aanvraag schriftelijk met een begroting onderbouwd en vaak met
foto’s en tekeningen in het geval, dat men een investering voorlegt voor bijvoorbeeld een
renovatie van een paviljoen. Van de uitgaven die onze stichting ondersteunt worden altijd
betaalbewijzen gezonden. Van gebouwde en/of vernieuwde situaties worden foto’s gezonden
en als wij in termijnen betalen dan vindt ook een regelmatige fotoreportage in tijd gezien
plaats.
Van de studenten en jongeren, die een middelbare of hogere opleidingen volgen ontvangen
wij afschriften van de overgangsresultaten en de diploma’s. Als onverhoopt een studie door
bijzondere omstandigheden een vertraging oploopt wordt aan ons voorgelegd of enige
verlenging mogelijk is.
Dankzij de zorgvuldige rapportages vanuit Chili zijn wij in staat om onze gevers goed te
informeren en kunnen wij van de uitgaven afschriften overleggen en vaak ook foto’s zenden.
Gezien de reacties die wij daarop ontvangen blijkt de betrokkenheid en worden de relaties met
de donateurs en fondsen, die ons ondersteunen versterkt.

3:
Beheer vermogen
De gemiddelde ontvangsten, inclusief de hierboven vermelde donaties op projectbasis,
bedragen op jaarbasis circa euro 150.000.
De gemiddelde uitgaven, eveneens inclusief de uitgaven wegens eenmalige projecten,
bedragen ook circa euro 150.000 op jaarbasis.
Het vermogen van de stichting bedroeg de laatste drie jaar aan het einde van het boekjaar
tussen 100.000 en 125.000 euro. In de loop van een boekjaar daalt het saldo tot circa 55.000
euro, omdat veel ondersteuning aan het begin van een jaar wordt betaald.
Gezien de omvang van het vermogen wordt dit uitsluitend belegd in deposito’s of op
spaarrekeningen geparkeerd. De penningmeester beslist in deze en probeert een hoge rente te
genereren, echter alleen bij te goeder naam en faam bekend staande banken.

4:
Bestedingen
De stichting werkt met een begroting, waarin alle elk jaar weerkerende uitgaven zijn
opgenomen; de aangevraagde projecten zijn hierin niet opgenomen, zij kunnen namelijk
alleen betaald worden door middel van te ontvangen projectdonaties.
Deze begroting, die zowel de inkomsten als de geplande uitgaven van een jaar omvat, wordt
door het bestuur opgemaakt en vastgesteld in de eerste bestuursvergadering van dat jaar.
De penningmeester betaalt de in deze begroting opgenomen bedragen op het voor iedere post
geëigende tijdstip, in overleg met de secretaris.
Inzicht in de uitgaven en inkomsten vindt plaats door middel van de jaarrekening, die in de
eerste bestuursvergadering van het volgende jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Daarnaast wordt een overzicht van inkomsten en uitgaven over de eerste negen maanden van
het jaar vervaardigd; dit stuk wordt behandeld in de eerste bestuursvergadering na 30
september van het jaar.

