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1. Inleiding 
Stichting Casa de la Alegría is op 31 januari 2011 opgericht in Nederland. De eerste twee jaar hebben 
we besteed aan het vormgeven van de organisatie, eerst in Nederland, daarna in Bolivia. Ook hebben 
we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in Bolivia, en zijn we begonnen met het geven van 
workshops aan de kinderen. 2013, ons derde jaar, stond in het teken van leren. Met vallen en 
opstaan hebben we grote stappen gemaakt in het inhoudelijk verdiepen van de lessen en het 
opbouwen van een stevig team, zowel in Nederland als in Bolivia. Ook zijn we dat jaar begonnen met 
het werken met professionele versterking vanuit Nederland. Deze tendens van leren, verdiepen en 
professionaliseren hebben wij in 2014 voortgezet. Het team is, op basis van onze ervaringen, iets in 
samenstelling veranderd, we hebben veel samengewerkt met Nederlandse professionals om zo nog 
meer de diepte in te kunnen met onze programma’s, en we hebben veel aandacht besteed aan het 
vastleggen en documenteren van onze ervaringen om zo onze kennis goed over te kunnen dragen. 
Ook zijn we begonnen met nieuwe programma’s op nieuwe locaties, en hebben we grote stappen 
gezet in het meer zelfstandig werven van fondsen om zo minder afhankelijk te zijn van donoren. In 
dit jaarverslag leest u hoe de stichting in 2014 te werk is gegaan om haar doelstellingen te bereiken, 
de (tussentijdse) resultaten van deze inspanningen, en haar plannen voor de toekomst. 
 

2. Stichting Casa de la Alegría 
Stichting Casa de la Alegría is werkzaam in Cochabamba. Deze stad in centraal Bolivia ligt op 2.558 
meter hoogte in het Andesgebergte, en is met een kleine twee miljoen inwoners de vierde grootste 
stad van Bolivia. De meeste van onze projecten vinden plaats in het centrum en zuiden van de stad, 
waar de armoede het grootst is. Helaas nemen deze problemen, onder andere door een groeiend 
inwoneraantal door migratie vanaf het platteland, alleen maar toe. Veel kinderen in deze omgeving 
groeien op onder schrijnende omstandigheden. Geweld, misbruik en drank- en drugsgebruik zijn aan 
de orde van de dag, en veel kinderen moeten al op jonge leeftijd hard werken, waardoor er voor hun 
opvoeding weinig tijd overblijft. Hierdoor kampen veel kinderen en jongeren met sociaal-emotionele 
problemen; ze hebben weinig zelfvertrouwen, hebben problemen met agressie, en weten niet hoe ze 
met hun emoties om moeten gaan. Door het geven van creatieve workshops met een therapeutische 
inslag ondersteunt Casa de la Alegría deze jongeren bij het ontwikkelen van de sociaal-emotionele 
vaardigheden die ze zo hard nodig hebben. We werken onder andere aan het verwerken van 
trauma’s, het leren omgaan met agressie en het ontwikkelen van een beter zelfbeeld, een meer 
assertieve houding en een beter toekomstperspectief. Deze workshops nemen de vorm aan van 
theater-, dans- of handvaardigheidslessen, waarin we door middel van technieken uit de creatieve 
therapie werken aan bovengenoemde thema’s. 
 
Om ons volledig te kunnen richten op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen werken 
we veel samen met (lokale) organisaties. Zij bieden de kinderen vaak onderdak, eten en eventueel 
scholing, maar hebben niet de ruimte of de expertise voor meer psychologische hulpverlening. Door 
samen te werken met deze organisaties kunnen we zorgen voor een completer hulppakket voor de 
kinderen, dat hen niet alleen nu, maar ook op de lange termijn kan helpen. Meer informatie over 
onze samenwerkingen is te vinden onder punt 9. 
 

3. Visie 
Lokale realiteit 
Onze visie is de afgelopen jaren niet veranderd. Wij geloven in werken vanuit lokale behoeften, en 
willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale kennis, ideeën en ervaring. Dit betekent voor 
ons dat we waar mogelijk werken met lokale partners en docenten, dat we onze programma’s 
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baseren op de behoeften en talenten van de jongeren waarmee we werken, en deze aanpassen aan 
de specifieke situaties waarin zij zich bevinden. En hoewel wij gebruik maken van Europese inzichten 
en technieken uit de creatieve therapie (een vakgebied dat niet bestaat in Bolivia), doen wij dit alleen 
nadat het programma volledig is aangepast aan de lokale realiteit. Dit doen we samen met lokale 
docenten en partners, en we vragen regelmatig advies aan jongeren in onze doelgroepen, om zeker 
te weten dat onze programma’s aansluiten bij de situatie en behoeften van die doelgroep.  
 
Duurzaamheid  
Duurzaamheid staat bij Casa de la Alegría hoog in het vaandel, en wij werken hieraan op 
verschillende manieren. Ons doel is om de kinderen waar wij mee werken niet alleen op korte 
termijn te helpen, maar ze vaardigheden te leren waarmee ze zelf kunnen werken aan een betere 
toekomst, en die ze ook door kunnen geven aan hun (toekomstige) kinderen. Wij streven ernaar om 
de kinderen en jongeren zelfstandiger te laten worden, en minder afhankelijk te maken van zowel 
ons als hun eigen omgeving. De stichting fungeert zodoende als een springplank, die kinderen in 
staat stelt een grote stap voorwaarts te zetten. 
 
Om dit doel te bereiken is het van belang onszelf en onze kennis continu te blijven ontwikkelen. Dit 
bereiken we door te werken met vrijwilligers vanuit Nederland. Deze vrijwilligers zijn allen 
afgestudeerd creatief therapeut, en zij helpen ons bij de verdieping van onze kennis. Omdat wij het 
van cruciaal belang vinden dat de kinderen zich tijdens de lessen in een vertrouwde en zo stabiel 
mogelijke omgeving bevinden, en continuïteit daar een belangrijk onderdeel van is, werken deze 
vrijwilligers voornamelijk met onze docenten, en niet met de kinderen. Zij helpen ons bij het 
ontwikkelen en verdiepen van onze kennis en programma’s, en werken samen met onze lokale 
mensen aan het omzetten van hun kennis in lessen die passen in de lokale realiteit. 
 
Hiernaast vinden wij het van belangrijk dat we maatschappelijk verantwoord werken en een bijdrage 
leveren aan de lokale werkgelegenheid. 
 

4. Onze doelstellingen en thema’s 
Om kinderen en jongeren te helpen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden maken 
wij gebruik van theater-, dans- en kunstworkshops. In deze workshops werken we aan thema’s als 
traumaverwerking, assertiviteit, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, identiteit en inzicht in 
gezondheid. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we werken aan ‘nee’ zeggen, samenwerken, 
en leren om jezelf op een constructieve manier uit te drukken. Het afgelopen jaar zijn we ook 
begonnen met een aantal nieuwe projecten waarin seksueel misbruik een belangrijk thema is. Het 
gaat hierbij zowel om omgaan met seksueel misbruik als het voorkomen ervan. Meer informatie over 
deze projecten is te vinden onder punt 5 van dit jaarverslag.  
 
Ook het bieden van een (meer positief) toekomstperspectief, en het ontwikkelen van de sociaal-
emotionele én praktische vaardigheden om dit perspectief waar te maken zijn belangrijke 
doelstellingen. 
 

5. Uitwerking van onze doelstellingen 
In 2014 hebben we gewerkt met twaalf groepen op vijf verschillende locaties. Net als eerdere jaren 
stonden de sociaal-emotionele doelstellingen en het beter leren omgaan met agressie centraal. Ook 
zijn we dit jaar begonnen met het ontwikkelen van nieuwe programma’s gericht op seksueel 
misbruik. Hierover vindt u later in dit hoofdstuk meer informatie. 
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Hieronder onze belangrijkste categorieën: 
1. Gevoelens:   We leren de kinderen hun gevoelens en wensen te (h)erkennen, benoemen 

en (non-) verbaal uitdrukken, ook leren we hen hulp te vragen als dat nodig 
is. 

 
2. Assertiviteit: We helpen de kinderen assertiever te worden, grenzen aan te geven, 

weerbaarder te worden, en leren ze technieken voor zelfverdediging en het 
hanteren van conflicten. 

 
3&4. Ik en de ander: Hierbij staan centraal: leren luisteren, praten, invoelen, en het respecteren 

van zowel jezelf als de ander. Ook leren samenwerken, vertrouwen en delen 
vallen hieronder. 

 
5. Gezondheid:  De kinderen leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen, ook seksuele 

voorlichting en het aangeven van grenzen horen hierbij. 
 
Net als in andere jaren is er halverwege het jaar geëvalueerd, en hebben we onze doelstellingen, 
waar nodig, aangescherpt en/of bijgewerkt.  
 
Zoals te lezen in eerdere jaarverslagen zijn agressie en geweld grote problemen in Bolivia, waar 
zowel kinderen als volwassenen veel mee te maken hebben. Al snel na het oprichten van de stichting 
werd duidelijk dat deze thema’s in de lessen een belangrijke rol moesten krijgen, en dit is nog steeds 
het geval. Door de lessen geven wij kinderen en jongeren handvatten om beter met deze problemen 
om te gaan, en een beter leven voor zichzelf op te bouwen. Ook werken we met ze aan 
maatschappelijk inzicht, waarbij we ze laten inzien dat agressie en geweld geen normale onderdelen 
van het leven (hoeven te) zijn. 
 
Het leren omgaan met agressie en geweld is een lang en gecompliceerd proces, dat gepaard gaat met 
vallen en opstaan. Bewustwording en benoemen van gevoelens, gedachten en gebeurtenissen rond 
het thema zijn hierbij eerste stappen, gevolgd door verbale en non-verbale expressie en beheersing 
van agressie. Het winnen van vertrouwen en het leren tonen van gevoelens zijn belangrijke 
struikelblokken, waaraan veel aandacht moet worden besteed. Dit geldt ook voor het inzicht dat er 
andere, meer constructieve manieren zijn van omgaan met agressie, en het zelfvertrouwen om deze 
te proberen.  
 
Ondanks de complexheid van dit probleem zien we bij alle kinderen vooruitgang. Dit gaat vaak om 
kleine stapjes, en de resultaten verschillen van kind tot kind. Zo is het ene kind al zover dat hij het 
tekeergaan op een boksbal verkiest boven het slaan van een broertje of zusje, omdat daar minder 
negatieve consequenties aan vast zitten, in een ander geval komt een kind dat te verlegen was om te 
zeggen wat zijn naam was nu vertellen wat hij in het weekend heeft gedaan. Hoewel dit kleine 
stapjes lijken, zijn dit voor de kinderen vaak enorme overwinningen, en zijn wij ervan overtuigd dat 
een langzame maar grondige aanpak de beste manier is om blijvende resultaten te behalen.  
 
Uiteraard zijn naast agressie en geweld ook het uitdrukken van gevoelens, het opbouwen van 
zelfvertrouwen, assertiviteit en leren samenwerken belangrijke thema’s, en hebben we inmiddels 
ook seksueel misbruik centraal gesteld. 
 
Seksueel misbruik 
In het tweede deel van dit jaar zijn we begonnen met het ontwikkelen van een nieuw programma dat 
we vanaf december 2014 uitvoeren op verschillende locaties. Het gaat hierbij om kinderen die veel te 
maken hebben (gehad) met seksueel misbruik, dit is dan ook een van de belangrijkste thema’s in dit 
programma. Helaas zijn seksueel misbruik en huiselijk geweld grote problemen in Bolivia, uit 
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rapporten van de psycholoog waar wij mee werken blijkt bijvoorbeeld dat zo’n zeventig procent van 
de meiden uit onze groepen hiermee te maken heeft (gehad).  
 
Als gevolg van deze situatie zijn veel jonge meiden het contact met hun lichaam en grenzen volledig 
kwijt. Ze associëren seks en geweld met liefde, en krijgen vaak op jonge leeftijd kinderen, die 
vervolgens ook weer heel kwetsbaar zijn voor misbruik. Maar niet alleen meiden zijn slachtoffer van 
deze situatie. Ook jongens krijgen te maken met seksueel misbruik, en buiten dat dit verscheurende 
gevolgen heeft op hun eigen leven, maakt het de kans dat zij later zelf gaan misbruiken ook nog eens 
enorm groot. Maar ook de jongens die niet zelf misbruikt worden, maar opgroeien in een situatie 
waar dit zo veel voorkomt, zullen meegaan in wat zij zien als normaal. 
 
Ons programma is tot nu toe gepland voor twee locaties; een opvanghuis voor meisjes die (tijdelijk) 
niet meer thuis kunnen wonen, en een opvanghuis voor jongens. Op beide locaties is het percentage 
seksueel misbruik hoog. Net als bij de lessen over agressie is het van belang om te beginnen met 
algemene bewustwording, en daarna de stap te maken naar lichaamsbewustzijn en het bewust 
worden van grenzen. Er zal in deze groepen soms met de hele groep worden gewerkt, maar 
regelmatig zullen wij apart met jongens en meisjes werken. Met deze manier van werken hebben wij 
bij andere groepen en onderwerpen, bijvoorbeeld lessen over agressie, veel ervaring opgedaan, en 
goede resultaten mee geboekt. Daarom gebruiken we deze methode ook hier als basis voor onze 
lessen. 
 
Creatief therapeuten 
Zoals te lezen in het vorige jaarverslag zijn we in het najaar van 2013 begonnen met het inzetten van 
Nederlandse creatief therapeuten in Bolivia. In 2014 zijn we hiermee doorgegaan, met groot succes. 
De therapeuten werken op vrijwillige basis, hoewel wij eens per jaar plek hebben voor een therapeut 
waarvoor wij kost en inwoning vergoeden. Deze plek wordt alleen gegeven aan een therapeut die 
minimaal een jaar in Cochabamba blijft, en is bedoeld om de continuïteit binnen de stichting te 
bewaren. 
 
De meeste therapeuten brengen niet alleen een afgeronde opleiding, maar ook een hoop 
werkervaring met zich mee. Met hun kennis, inzichten en ervaring zijn we in staat onze programma’s 
verder uit te diepen en nog effectiever te maken. Het minimale verblijf voor onze vrijwilligers is vijf 
maanden, en zij moeten voor vertrek al Spaans leren. Hierdoor kunnen zij na aankomst gelijk van 
start, en kunnen zij echt een grote inhoudelijk bijdrage leveren. Zowel voor, tijdens als na het verblijf 
in Cochabamba is er contact tussen de voormalige, huidige en toekomstige vrijwilligers, en wordt 
gezorgd voor een goede overdracht en samenwerking. Twee van onze vrijwilligers hebben na 
terugkomst in Nederland plaatsgenomen in het bestuur, vanwaar zij overzicht houden en 
meedenken over de programma’s, het beleid en de structuur van de stichting.  
Nog steeds geldt dat de hoofdbezigheid van de vrijwilligers het werken met en trainen van de 
docenten is. Zij leren onze docenten inzichten, methoden en technieken uit hun vakgebied, en 
werken met hen samen om deze kennis om te zetten in een programma en beleid dat zowel is 
aangepast aan de lokale cultuur als aan de achtergrond van de kinderen. Ook ondersteunen zij de 
docenten bij vragen omtrent inhoud, lessen, diagnostiek, problematiek van kinderen et cetera.  
 
Wij zijn dit jaar actief verder gegaan met en implementeren van het Rots en Water-programma. Rots 
en Water is een sociaal fysieke training waarbij kinderen door middel van fysieke oefeningen werken 
aan lichaamsbewustzijn, communicatieve vaardigheden, omgaan met agressie en het aangeven van 
grenzen. We hebben inmiddels twee gediplomeerde Rots en Water-trainers in ons bestuur, die 
allebei ervaring hebben met de kinderen in Cochabamba. Zij werken samen met de docenten en 
therapeuten in Bolivia om deze methode zo effectief mogelijk in te zetten in de lokale situatie. 
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6. Bestuur 
Het afgelopen jaar hebben er een aantal veranderingen voorgedaan in ons bestuur. Yanka de Bruin 
Sandy Taal hebben afscheid genomen van de stichting, en zij zijn vervangen door Sabine Seijerlin en 
Kaatje Floren. Het bestuur bestaat nu uit 4 leden:  
 
Laurie IJzerman  oprichtster en coördinator 
Peter van den Berg penningmeester 
Kaatje Floren  inhoudelijk bestuurslid 
Sabine Seijerlin  inhoudelijk bestuurslid 
 
Laurie IJzerman heeft de stichting in 2011 opgericht, en leidt deze vanaf 2012 vanuit Cochabamba. 
Laurie is theaterdocent en cultureel antropoloog, en wilde na haar masteronderzoek in Cochabamba 
graag iets bijdragen aan de samenleving, en samen met de kinderen en jongeren in de stad werken 
aan een betere toekomst. Laurie is de drijvende kracht achter de stichting; haar passie, gedrevenheid 
en band met de doelgroep inspireren het team, zowel in Bolivia als in Nederland. 
 
Peter van den Berg is begin 2013 bij de stichting gekomen als penningmeester. Na in zijn loopbaan 
diverse malen in Latijns-Amerika geweest te zijn, en zelfs een periode in Cochabamba te hebben 
doorgebracht, wilde hij graag zijn professionele ervaring inzetten om iets bij te dragen aan een 
betere situatie voor de kinderen in deze stad. Dit jaar heeft Peter, na lange tijd ook verantwoordelijk 
geweest te zijn voor de webshop, deze taak overgedragen om zich zo volledig te kunnen richten op 
zijn taak als penningmeester 
 
Kaatje Floren is creatief therapeut in de richting theater, en de eerste die ons als vrijwilliger kwam 
versterken in Cochabamba. Eind 2013 kwam zij voor drie maanden naar Bolivia, en heeft daar een 
start gemaakt met het implementeren van het Rots en Water-programma, waar zij gediplomeerd 
trainer in is. Na terugkomst wilde zij graag iets blijven doen voor de stichting, en dus is zij begin 2014 
toegetreden tot het bestuur. Samen met Sabine Seijerlin monitort zij de implementatie van zowel het 
Rots en Water-project als onze andere programma’s, en zorgt zij voor continuïteit en het 
documenteren van al deze informatie. Ook zijn zij altijd beschikbaar voor advies, en bereiden ze 
nieuwe vrijwilligers vóór hun vertrek naar Bolivia voor op de situatie daar.  
 
Ook Sabine Seijerlin is creatief therapeut, in de richting dans, en zij is eind 2013/begin 2014 voor een 
aantal maanden naar Cochabamba gereisd om daar de stichting te versterken met haar kennis en 
ervaring. Ook Sabine is inmiddels gediplomeerd Rots en Water-trainer, en heeft samen met Kaatje na 
terugkomst in Nederland plaatsgenomen in het bestuur.  
 

7. Functies: verdeling van taken en verantwoordelijkheden 
Naast het bestuur van de stichting zijn er verschillende uitvoerende functies. De functionarissen 
leggen op regelmatige basis verantwoording af aan het bestuur. 
 
Bestuur: 
Directeur:  Laurie IJzerman 
Penningmeester: Peter van den Berg  
Inhoudelijke bestuurs- Kaatje Floren 

leden   Sabine Seijerlin 
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Uitvoerende functies Bolivia: 
Dagelijks bestuur: Laurie IJzerman 
Creatief therapeut: Marike Smid 
Theaterdocenten:  Omar Callisaya (tot begin 2014) 

Karito Terebas Limpias (tot september 2014) 
 
In december drie kandidaten op proef aangenomen: 
Francisco Damian Guardia Salazar 
Marina Cabrera Argote 
Fabiola Achá Claros 

Vrijwilligers in 2014: Sabine Seijerlin, Marike Smid, Laura Schellings   
 
Uitvoerende functies Nederland: 
Coördinator:  Milou Welsink 
 
Redacteurs:  Asja Vossen, Tessa Duzee (tot begin 2014) en Kim de Oude 
Website:  Caroline Gevaert en Kim de Oude 
Penningmeester: Peter van den Berg 
 
Webshop:  Lajla Kleine en Rob Rompa 
 
Vertalers:  Maria Carolina Hernandez en 

Elisabeth Verbeeck  
 
Grafisch ontwerp: Liliana Araiza 
 
Promotie:  Anne van Werven 
 
Montage filmpjes: Kyra de Korte en Britt Myren 
 
Adviseurs:  Gerard Gebbink en Erik van Gulik 
 
De functies in Nederland zijn op vrijwillige basis en dienen voornamelijk als ondersteuning van de 
uitvoering in Bolivia, en bij het werven van de hiervoor benodigde fondsen. De werkzaamheden 
worden gebaseerd op het jaarlijks door het bestuur goedgekeurde Plan van Aanpak, waarin 
afspraken zijn opgenomen over planning, bereik, resultaten, budget en evaluatie. De vrijwilligers 
komen vier keer per jaar bijeen, en leggen regelmatig verantwoording af aan de coördinatoren. Ook 
is er veel en goed onderling contact. 
 

8. Interne ontwikkeling 2014 
2014 stond voor de stichting in het teken van verandering en groei. Verandering in het team, en groei 
in onze wensen, doelstellingen en ervaring. De belangrijkste veranderingen van 2014 lagen enerzijds 
in Bolivia, waar de samenwerking met de twee vaste docenten is stopgezet en de zoektocht naar 
nieuwe docenten in volle gang is, en anderzijds in Nederland, waar het team is aangescherpt en 
geprofessionaliseerd. 
 
Vanaf het begin heeft de oprichtster en coördinator in Bolivia, Laurie IJzerman, samengewerkt met 
twee theaterdocenten; Omar Callisaya en Karito Terebas Limpias. In 2014 hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van beide docenten, en zijn we hard bezig geweest een nieuw team samen te stellen. 



Stichting Casa de la Alegría - Jaarverslag 2014 | 7  
 

In het begin van 2014 is Omar vanwege persoonlijke redenen gestopt bij de stichting, en in het najaar 
hebben Karito en Laurie samen besloten dat de ambities van beide partijen te ver uit elkaar waren 
gegroeid om nog samen verder te gaan. 2014 stond dus in het teken van de zoektocht naar een 
nieuw team, met ervaren, gemotiveerde mensen die op lange termijn met de stichting willen 
werken. Aan het eind van het jaar zijn drie veelbelovende kandidaten aangenomen, die op het 
moment van schrijven van dit jaarverslag in hun proefperiode zitten. Omdat er uiteraard wel 
behoefte is aan een ervaren docent heeft Marike Smid, een van de creatief therapeuten die voor een 
jaar in Cochabamba is, een van de groepen overgenomen. 
 
Marike is begin 2014 voor drie maanden als vrijwilliger naar Bolivia gekomen, en heeft na enkele 
maanden gesolliciteerd op de openstaande functie voor een deels betaalde (kost en inwoning) 
creatief therapeut voor een jaar. Omdat wij zeer tevreden waren over haar inzet, en de 
samenwerking in de eerste paar maanden goed beviel is zij aangenomen. In september is zij 
teruggekomen naar Cochabamba om het komende jaar voor de stichting te werken. Halverwege het 
jaar werd zij ondersteund door Laura Schellings, die voor zes maanden in Bolivia was, en in januari 
2015 zal deze taak worden overgenomen door Karlijn Lessmann, die ook voor een jaar naar Bolivia 
komt. Op deze manier hebben we, ook tijdens de onzekere sollicitatie- en inwerkperiode, een stabiel 
team gecreëerd waardoor de lessen gewoon doorgang hebben kunnen vinden. Zij worden hierbij 
ondersteund door Damian, Rodrigo en Carla, die meehelpen in de trainingen. Uiteraard zijn wij voor 
de lange termijn weer op zoek naar Boliviaanse docenten, omdat deze meer aansluiting hebben met 
de kinderen, en nog beter kunnen werken in en met de lokale omstandigheden.  
 
Ook in het team in Nederland hebben er enige veranderingen plaatsgevonden. Zoals eerder 
beschreven is de samenstelling van het bestuur veranderd, en ook bij de vrijwilligers is er het een en 
ander geschoven. Zo zijn we veel strenger geworden met het aannemen van mensen, en hebben we 
afscheid genomen van een aantal mensen die óf minder goed in het team bleken te passen, óf niet 
genoeg tijd bleken te hebben om zich op lange termijn in te zetten voor de stichting. Dit zijn dan ook 
criteria die nog belangrijker zijn geworden in de sollicitatieprocedures. Het team in Nederland 
bestaat nu uit twaalf mensen, die allemaal zeer deskundig zijn op hun gebied en hun kennis en 
ervaring zonder compensatie inzetten voor de stichting. Ook komen zij vier maal per jaar bijeen om 
de plannen en voortgang van de stichting te bespreken, en leggen zij regelmatig verantwoording af 
aan de coördinator in Bolivia dan wel Nederland . 
 

9. Samenwerking 
Na het oprichten van de stichting in 2012 zijn we verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan, 
met als doel onze hulpverlening aan te laten sluiten bij bestaande initiatieven, en hiermee de 
kinderen en jongeren een breder en steviger hulppakket te kunnen bieden. Met een aantal van deze 
organisaties werken we nog steeds samen, met een aantal andere is de samenwerking inmiddels 
gestopt, en ook zijn we een aantal nieuwe verbanden aangegaan. Hieronder de belangrijkste: 
 
Atiy Buena Vista. 
Sinds 2012 hadden wij een samenwerkingsverband met deze school in het zuiden van de 
stad. Zij boden de kinderen lunch, huiswerkbegeleiding en medische hulp, en wij vulden dit pakket 
aan met sociaal-emotionele hulp en talentontwikkeling, waarbij traumaverwerking, weerbaarheid en 
het ontwikkelen van talenten en een beter zelfbeeld belangrijke thema’s waren. Helaas hebben we 
eind november wegens organisatorische redenen moeten besluiten om deze samenwerking stop te 
zetten. We werkten hier met drie groepen. 
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Casa de la Amistad 
Met deze organisatie, die dagopvang biedt aan kinderen die in de gevangenis wonen, werken we 
inmiddels al twee jaar samen. Het gaat hierbij deels om kinderen die zelf vastzitten, maar een groot 
deel van de kinderen woont bij hun moeder in de gevangenis. Omgaan met agressie en huiselijk 
geweld zijn hier belangrijke thema’s waar ze in hun dagelijks leven veel mee te maken hebben. We 
hebben hier twee stabiele groepen waar we al zo’n twee jaar mee werken, en zien goede resultaten. 
 
SEDEGES 
Wij hebben zo’n anderhalf jaar samengewerkt met La Unidad de Atención y Protección del Servicio 
Departamental de Gestión Social (Sedeges), een overheidsinstantie die vergelijkbaar is met de 
Kinderbescherming in Nederland, en die opkomt voor de zwakste kinderen in de samenleving. We 
werkten met drie groepen kinderen, waarvan een deel in weeshuizen woont, en een ander deel op 
straat. We zijn echter in januari 2014 met deze samenwerking gestopt, vanwege een te groot verschil 
in werkwijzen. 
 
Sipe Sipe 
Sinds december 2014 werken wij in Sipe Sipe, zo’n anderhalf uur buiten Cochabamba, in een 
opvanghuis voor jongens die wees zijn of uit huis zijn geplaatst. We werken hier met drie groepen in 
de leeftijden 7-10, 11-12 en 13-14. De problematiek in deze groepen is heftig en wordt complexer 
naarmate de jongens ouder zijn. Er is veel sprake van seksueel misbruik, en onze belangrijkste focus, 
zeker in deze eerste fase, ligt op het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een veilige, 
stabiele omgeving.  
 
Refugio Catolica 
In het centrum van Cochabamba werken we sinds eind 2014 samen met een opvanghuis voor 
meisjes die seksueel misbruikt zijn. We werken hier (voorlopig) met één groep meiden tussen de 13 
en 15, die uit huis geplaatst zijn omdat de situatie thuis niet veilig genoeg is. Hoewel de problematiek 
hier groot is, merken we dat de meiden openstaan om met ons te werken, en dat de docent echt de 
diepte in kan gaan. Uiteraard is er nog steeds sprake van een lang, gecompliceerd proces, maar het 
verschil met de groepen in het jongenshuis is duidelijk te merken. 
 

10. Fondsenwervingsactiviteiten 
In Nederland lopen er verschillende activiteiten om fondsen te werven. Een klein deel van de 
begroting werd via de private sector binnengehaald, een groter deel via de zakelijke en kerkelijke 
sectoren. Ook hebben we een aantal fondsen binnengekregen die hebben gezorgd voor een 
aanzienlijk hoger budget. Een deel hiervan is gebruikt voor het aannemen van een 
creatief therapeut die voor een jaar bij ons in dienst is, zodat we langdurig en diepgaand onze 
programma’s kunnen verbeteren. 
 
Er zijn dit jaar vijf benefieten georganiseerd met als doel geld op te halen voor de stichting. Drie 
hiervan zijn georganiseerd door de stichting zelf, twee door nieuwe vrijwilligers, die op deze manier 
iets extra’s voor de stichting wilden doen voor ze vertrokken naar Bolivia. Het is inmiddels 
gebruikelijk dat vrijwilligers voor vertrek of na terugkomst een evenement organiseren om fondsen 
te werven voor de stichting. 
 
Omdat we merkten dat er interesse was voor de Boliviaanse producten die we verkopen op markten 
en festivals, maar dit te kostbaar was om regelmatig te doen, hebben we eind 2013 een webshop 
opgezet. Deze is gekoppeld aan onze website, en wordt gerund door vrijwilligers. Om de shop te 
professionaliseren en optimaliseren werken wij samen met twee marketingspecialisten, die ons 
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helpen met de promotie en werken op basis van no cure no pay. Ook is de logistieke kant van de 
webshop inmiddels overgenomen door nieuwe vrijwilligers, die zich hier helemaal op richten, en 
worden de producten met veel succes verkocht op de eerdergenoemde benefieten. 
 

11. Financieel jaarverslag 
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Casa de la Alegría is formeel opgericht in 2011, de ontwikkelingen verlopen doelmatig. Het onlangs 
afgesloten jaar bracht vele donateurs die onze activiteiten een warm hart toedragen, met als 
resultaat dat Casa de la Alegría het nieuwe jaar is ingegaan met middelen op de bank, bestemd voor 
de komende twaalf maanden. Die financiële zekerheid biedt de organisatie de ruimte om verdere 
activiteiten voor kansarme kinderen In Cochabamba te ontplooien en te verdiepen.  
 
 
Inkomsten  
In 2014 zijn er verschillende fondsenwervingsacties gehouden, waaronder:  
- Verschillende benefiet-avonden, o.a. in Haarlem, Den Bosch en Tilburg;  
- Aanwezigheid met een verkoopstand op markten en festivals; 
- De “Club van 50!”; leden doneren periodiek aan Casa de la Alegría ; 
- De webshop is eind 2013 online gegaan; artisanale producten uit Bolivia worden verkocht en de 
opbrengsten komen ten goede aan de activiteiten in Cochabamba; 
- Verschillende groepen donateurs zijn benaderd . 
 
Gedurende het jaar hebben met bovenstaande activiteiten verschillende kleine en grote donateurs 
uit Nederland, België en de Verenigde Staten de stichting één- of meermalig financieel ondersteund.  
 
Uitgaven  
Zoals in eerder in dit jaarverslag te lezen verzorgt Casa de la Alegría op vijf verschillende locaties in 
Cochabamba lessen voor groepen ‘aan hun lot overgelaten’ kinderen. Aangezien deze activiteiten 
door hetzelfde team worden uitgeoefend is een specificatie van de kosten per locatie momenteel 
nog niet mogelijk. De kosten van lessen therapie zijn ten opzichte van 2013 en ten opzichte van het 
budget aanzienlijk hoger. Dit is te verklaren door het geven van meer lessen dan verwacht, en de 
uitbreiding van de lessen naar Sipe Sipe.  
 
De kosten van de stichting werden gemaakt op twee locaties:  
- Nederland  
- Cochabamba, Bolivia  
 
Het merendeel van de kosten (zo’n 90%) werden in Bolivia gemaakt ten behoeve van de 
ontwikkelingen van lessen en activiteiten. Daarvoor heeft Casa de la Alegría in Cochabamba 
Boliviaanse docenten in dienst. De kosten die in Nederland werden gemaakt (zo’n 10%) bestonden 
o.a. uit reguliere bankkosten en kosten van lidmaatschappen. In Nederland draait Casa de la Alegría 
op vrijwilligers (m/v); kosten van nieuwsbrieven, flyers, presentaties en dergelijke worden daardoor 
tot een minimum beperkt. Overhead- en/of managementkosten zijn er niet. Het management in 
Cochabamba is in handen van de oprichtster/voorzitter van de stichting, deze ontvangt een 
maandelijkse kostenvergoeding. De kosten van fondsenwerving worden ‘pro deo’ of op commissie 
uitgevoerd en bedroegen dit jaar zo’n 2% van de ontvangen fondsen en donaties. Casa de la Alegría 
voldoet daarmee aan de ANBI- en CBF-criteria.  
 
De Webshop  
De webshop van Casa de la Alegría is op 14 december 2013 ‘live’ gegaan. De opbrengst van de 
webshop in 2014 lijkt negatief, maar de inkomsten van de webshop, benefieten en festivals lopen 
nogal door elkaar. Per saldo leveren deze nevenactiviteiten geld op. 
 
Eind 2014 is ons team versterkt door twee marketingspecialisten, deze gaan het komende jaar aan 
de slag om de webshop nog meer op de kaart te zetten. Ook via de nieuwsbrief en social media zal 
wederom aandacht worden geschonken aan deze voor Casa de la Alegría belangrijke bron van 
inkomsten. 
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