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1. Inleiding  

Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we 
besteed aan het vormgeven van de stichting in Nederland, het oprichten van een bestuur en het 
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in Bolivia. In het tweede levensjaar hebben we in Bolivia 
onze organiatie vormgegeven en zijn we gestart met de uitvoering van de workshops. In dit derde 
jaar waarin de stichting bestaat zijn we in Bolivia gegroeid op inhoudelijk gebied. Het team in Bolivia 
is geconsolideerd, we hebben met vallen en opstaan goed kunnen ondervinden wat werkt en wat 
niet, en met welke methodologie, werkwijze en groepen we verder willen. In Nederland is het team 
uitgebreid met 11 vrijwilligers die de werkzaamheden in Bolivia op allerlei gebieden ondersteunen, 
en bijdragen bij het meer zelfstandig kunnen vinden en behouden van financiering. Tot slot is er op 
inhoudelijk gebied professionele versterking aangetrokken vanuit Nederland, deze mensen helpen 
ons in Bolivia om een slag meer de diepte in te gaan en professioneler te werk kunnen gaan.  In dit 
jaarverslag over 2013 leest u hoe de stichting in 2013 te werk gegaan is om haar doelstellingen te 
bereiken en wat de (tussentijdse) resultaten van haar inspanningen zijn.  

 

2. Stichting Casa de la Alegría  

Stichting Casa de la Alegría is werkzaam in Cochabamba, Bolivia. Cochabamba is met ongeveer een 
miljoen inwoners de op één na grootste stad van Bolivia. Echter, door migratie van het platteland 
naar de stad blijft het inwoneraantal groeien. De meesten van deze migranten komen terecht in het 
zuiden van de stad, en in Cochabamba geldt: hoe verder zuidelijk, hoe armer. Dit probleem neemt 
helaas alleen maar toe. In dit gedeelte van de stad groeien veel jongeren op onder schrijnende 
omstandigheden. Er wordt hard gewerkt, ook door kinderen, en voor de opvoeding is vaak geen tijd. 
Hierdoor kampen veel kinderen en jongeren met een gebrek aan sociaal-emotionele vaardigheden, 
weinig zelfvertrouwen, en weten ze niet hoe ze met hun emoties om moeten gaan. Ze staan niet 
sterk in hun schoenen, en realiseren zich niet in hoeverre hun gedrag zowel zichzelf als hun omgeving 
beïnvloedt. Stichting Casa de la Alegría ondersteunt deze jongeren bij het ontwikkelen van sociaal-
emotionele vaardigheden, het verwerken van trauma’s, en helpt hen meer assertief te worden en 
een beter zelfbeeld te ontwikkelen. Dit doen we door de jongeren workshops aan te bieden waarin 
we door middel van theater, dans en kunst werken aan deze thema’s.  

Hierbij werken we veel samen met (lokale) organisaties. Deze bieden de kinderen meestal basishulp 
in de vorm van onderdak, eten en/of onderwijs, maar hebben geen tijd, geld of kennis voor de meer 
psychologische hulpverlening. Door deze hulp als aanvulling te bieden kunnen we samen een 
vollediger hulppakket bieden.  Meer informatie en voorbeelden van deze samenwerkingsverbanden 
kunt u lezen onder punt 9 (samenwerking). 

 

3. Visie 



Onze visie is de afgelopen jaren onveranderd gebleven. Wij geloven dat de meest effectieve vorm 
van ontwikkelingshulp er een is waarin wordt gewerkt vanuit lokale behoeften, ideeën en talenten. 
In de praktijk betekent dit dat we samenwerken met lokale partners en docenten, en dat we onze 
programma’s baseren op de behoeften en talenten van de jongeren waar we mee werken. Bij veel 
ontwikkelingsprojecten worden Westerse ideeën en methoden toegepast in een lokale realiteit die 
daar helemaal niet bij aansluit, met als gevolg dat niet alles uit de situatie en de mensen gehaald 
wordt. Onze ervaring is echter dat de lokale bevolking vaak veel goede kennis en ervaring heeft, en 
met een beetje hulp zelf heel ver kan komen. Om onze hulp zo effectief mogelijk te maken werken 
wij met vrijwillige professionals die ons helpen onze programma’s inhoudelijk verder te ontwikkelen, 
en de technieken en methoden aan te passen aan de lokale realiteit. Hierover is verderop in dit 
verslag meer te lezen. 

Verder vinden wij het belangrijk om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te werk te gaan. We 
streven langetermijndoelen na, leveren een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, en richten ons 
op het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit laatste houdt niet alleen in dat we de 
jongeren minder afhankelijk willen maken van hun eigen omgeving, maar ook dat we ze 
vaardigheden leren waarmee ze zelf verder kunnen, zonder dat ze afhankelijk worden van onze hulp. 

 

4. Onze doelstellingen en thema’s 

Wij gebruiken theater-, muziek-, dans- en kunstworkshops om kinderen en jongeren te helpen met 
het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. In deze workshops besteden we aandacht aan 
thema’s als traumaverwerking, assertiviteit, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, identiteit en 
inzicht in gezondheid. Praktische uitwerkingen van deze thema’s zijn bijvoorbeeld: ‘nee’ leren 
zeggen, leren samenwerken, en leren om zichzelf op een constructieve manier uit te drukken. 

Zoals te lezen onder punt 2 (Stichting Casa de la Alegría) vormen onze workshops vaak een aanvulling 
op bestaande ontwikkelingshulp, wat betekent dat wij veel samenwerken met andere organisaties en 
ouders. De basis is er vaak wel, maar door de economische situatie waarin de jongeren verkeren is er 
vaak een gebrek aan toekomstperspectief, alsook aan de sociaal-emotionele vaardigheden die een 
eventueel perspectief waar zouden kunnen maken. Dit gat vullen wij op. 

 

5. Uitwerking van onze doelstellingen 

Wij hebben in 2013 gewerkt met 8 groepen in verschillende delen van de stad. Ook dit jaar stonden 
de sociaal-emotionele doestellingen centraal, met als overkoepelende doel het beter leren omgaan 
met agressie. 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 grenzen aangeven horen hierbij.  

Net als in eerdere jaren is er na een half jaar geëvalueerd, en zijn de doelstellingen waar nodig 
aangescherpt of aangepast. Verder is in oktober de eerste creatief therapeut naar Bolivia gekomen 
om ons te helpen met het verder uitdiepen van onze programma’s, hierover meer aan het einde van 
dit hoofdstuk. 

Ook dit jaar was een grote rol weggelegd voor agressiebeheersing en omgaan met geweld. Zoals al te 
lezen was in het jaarverslag van 2012 werd al snel na het oprichten van de stichting duidelijk dat dit 
een enorm probleem is in Bolivia, en een factor waar zowel kinderen en jongeren als ouders veel 
mee te maken hebben. Wij geloven dat we door dit probleem als centrale doelstelling te nemen een 
belangrijke verandering teweeg kunnen brengen in het leven van de jongeren, en we ze handvatten 
kunnen geven om beter met deze situatie om te gaan, en een beter leven voor zichzelf te creëren.   

Zoals vorig jaar beschreven zijn we begonnen met bewustwording en het benoemen van gevoelens, 
gedachten en gebeurtenissen rondom dit thema, waarna we verder konden met verbale en non-
verbale expressie van agressie en het beheersen hiervan. Dit bleek een lang en gecompliceerd proces 
dat bestaat uit vele kleine stapjes, van het winnen van vertrouwen en het leren tonen van gevoelens 
tot het inzien dat er ook andere (constructievere) manieren zijn van omgaan met agressie, en deze 
durven proberen. Omdat dit thema zo belangrijk bleek hebben we het ook in 2013 als hoofdthema 
gehouden. Ook dit jaar bleek weer wat een langdurig en gecompliceerd proces het is, onder meer 
omdat we dit jaar met een aantal nieuwe groepen zijn gestart, waarmee we uiteraard helemaal vanaf 
het begin zijn begonnen. Echter, in alle groepen zien we inmiddels vooruitgang. Het gaat hierbij om 
kleine stapjes, en moeilijk meetbare resultaten die verschillen van kind tot kind, maar ze gaan 
allemaal vooruit. In sommige gevallen zal dat betekenen dat een kind het zich uitleven 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 stappen 
lijken, zijn het voor de kinderen enorme overwinningen, en zijn wij ervan overtuigd dat deze 
langzame maar grondige aanpak de juiste is om tot blijvende resultaten te komen. Naast 
agressiebeheersing zijn ook het uitdrukken van gevoelens, het opbouwen van zelfvertrouwen en 
assertiviteit en het leren samenwerken nog steeds belangrijke thema’s. 

 

Ook zijn we dit jaar begonnen met het aantrekken van creatief therapeuten die ons op vrijwillige 
basis willen helpen om onze programma’s verder uit te diepen en aan te scherpen. Dit doen we op 
verschillende niveaus. Er zijn twee therapeuten aangetrokken om in het bestuur plaats te nemen, en 
daar op inhoudelijk niveau mee te denken over de programma’s, de richting en de structuur. Aan de 



andere kant werken we met therapeuten die voor enkele maanden (of langer) naar Cochabamba 
komen, om ons daar te helpen om de programma’s samen met de Boliviaanse docenten te 
verdiepen, te verbeteren en aan te passen aan de lokale cultuur om deze vervolgens te 
implementeren. Het hoofddoel van deze stages of vrijwilligersplekken is niet om Nederlandse 
stagiaires met ´schattige kindjes´ in het buitenland te laten werken, maar om naast het werken met 
kinderen ons beleid, programma’s en werkwijze inhoudelijk te verbeteren, onze docenten te 
informeren en betrekken bij nieuwe methoden of technieken, en deze gezamenlijk aan te passen aan 
de lokale omstandigheden. De eerste vrijwilliger is in september naar Cochabamba gekomen, en 
vanaf dat moment tot juni 2014 is er constant een iemand aanwezig, uiteraard met voldoende 
overlap tussen de verschillende mensen zodat ze goed aan elkaar kunnen overdragen, en ook samen 
kunnen werken aan nieuwe programma’s. Een voorbeeld van een nieuw programma dat momenteel 
wordt aangepast en geïmplementeerd is het Rots en Water programma, een sociaal fysieke training 
waarmee we de kinderen en jongeren onder andere kunnen helpen met hun lichaamsbewustzijn, het 
omgaan met agressie vanuit zichzelf en de ander en het leren aangeven van grenzen. 

 

6. Bestuur  

Het bestuur van Stichting Casa de la Alegría bestaat uit Laurie IJzerman, Yanka de Bruin en Sandy 
Taal. Laurie IJzerman, oprichtster en directrice leidt de stichting vanaf 2012 vanuit Cochabamba. 
Laurie studeerde Docent Drama in Eindhoven en rondde hierna haar studie Culturele Antropologie 
en Ontwikkelingssociologie in Leiden af. Voor haar Master Latijns-Amerika Studies deed Laurie 
veldonderzoek naar microkrediet en sociale relaties in Cochabamba. Dit resulteerde in een dieper 
inzicht in de socio-economische realiteit van deze grote Boliviaanse stad. Na het afronden van haar 
scriptie voelde de antropologe in hart en nieren zich gesterkt om samen met de jonge inwoners van 
Cochabamba te werken aan een betere toekomst. Uit haar ervaring als onderzoeker, liefde voor 
Latijns-Amerika en vriendschapsrelaties met de bevolking van Cochabamba ontstond het idee voor 
Casa de la Alegría. In het bestuur is Laurie de motor. Haar sterke band met de doelgroep en haar 
ideeën over de bijdrage van de stichting zijn de drijfveer van Casa de la Alegría. 

Halverwege 2012 zijn Sandy Taal en Yanka de Bruin als bestuursleden bij de stichting gekomen. 
Sandy Taal, woonachtig in Nederland, is per september 2012 als penningmeester in dienst gekomen 
van de stichting. Zij heeft deze functie inmiddels overgedragen aan Peter van den Berg om zich meer 
te kunnen richten op inhoudelijke taken. Zij was al geruime tijd voor de stichting actief als vrijwilliger. 
Sandy maakt hiernaast kunst voor de stichting om fondsen te werven, staat op festivals om 
(Boliviaanse en kunst)artikelen te verkopen en hielp Laurie met beleids- en uitvoeringsvragen. 
Hiernaast heeft zij zich dit jaar ook beziggehouden met het opzetten van een stevig team van 
vrijwilligers dat de talloze uitvoerende taken van het bestuur in Nederland en Bolivia kan vervullen. 
Yanka de Bruin is in 2012 in het bestuur gekomen als secretares en heeft een grote betrokkenheid bij 
de doelgroep . Zij heeft gereisd door Latijns-Amerika, en in Argentinië in de Favela’s met 
straatkinderen gewerkt waardoor zij een sterke band heeft met de doelgroep en op inhoudelijk 
gebied haar steentje bijdraagt. Zij heeft binnen het bestuur een adviserende rol en levert een 
bijdrage op onder andere fondsenwervend gebied door het inzetten van haar brede netwerk. 



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 
- Secretaris    Sandy Taal 
- Bestuurslid     Yanka de Bruin 
 
Uitvoerende functies Bolivia: 
- Dagelijks bestuur   Laurie IJzerman 
- Theaterdocenten   Omar Callisaya Callisaya & Karito Tereba Limpias 
 

Uitvoerende functies Nederland: 

- Redacteurs    Tessa Duzee en Kim de Oude 

- Website en webshop   Caroline Gevaert 

- Penningmeester en distributie webshop Peter van den Berg 

 

- Vertalers    Maria Carolina Hernandez en  

Elisabeth Verbeeck Araiza 

 

- Grafisch ontwerp   Liliana Araiza 

- Monteurs filmpjes   Britt Myren en Kyra de Korte 

 

- Adviseur    Gerard Gebbink 

- Inhoudelijke bestuursleden  Lisanne Hogeling en Agnita Oosterom 

 

- Vrijwilligers creatieve therapie Kaatje Floren, creatief therapeut theater 

Sabine Seijerlin, creatief thearpeut dans 

Marike Smid, creatief therapeut theater 

 
 



De functies in Nederland zijn op vrijwillige basis en dienen voornamelijk als ondersteuning in 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 4 keer per jaar bijeen, en leggen regelmatig verantwoording af aan de coördinator. Ook is er 
veel en goed onderling contact. 

 

In Bolivia wordt de directeur geadviseerd door: 

- Karito Tereba Limpias (advies over praktische uitvoering van activiteiten) 

- Eddy Leonardo Aguirre (advies en contacten over de regio en de doelgroep)  

- Gilda Besal Brun (advies over doelgroep en werkwijze) 

- Christian Cespedes (advies over beleid en het bereiken van de doelgroepen) 

- De verschillende stagiaires/vrijwilligers over hun specifieke vakgebied 

 

8. Interne ontwikkeling 2013 

In 2013 zijn we in Bolivia met het bestaande team verder gegroeid. We hebben onze doelstellingen 
en wensen nog beter leren kennen en zijn nog verder geconsolideerd. 

De belangrijkste ontwikkelingen van 2013 liggen enerzijds in Nederland met het opzetten van een 
breed team van professionele vrijwilligers. Anderzijds liggen zij in Bolivia door het uitnodigen van 
meerdere afgestudeerde creatief therapeuten die hun kennis en ervaring enkele maanden met ons 
deelden. De focus van hun bezoek lag niet op het werken met de kinderen maar op het werken met 
de docenten. De reden hiervan is dat het werken met de docenten en het op hen overbrengen van 
kennis en ervaring een veel duurzamere methode is. De docenten gaan inhoudelijk onder begeleiding 
meer de diepte in en verbreden hun kennis over therapeutisch werken met de kinderen. Iedere 
therapeut heeft een eigen specialiteit, zoals het werken met trauma’s, het werken met 
concentratieproblematiek of het signaleren van hechtingsproblematiek en daarmee aan de slag gaan. 
De eerste therapeut zet als middel theater in, de tweede gebruikte dans. Ook hiermee zijn we 
inhoudelijk niet alleen de diepte maar ook de breedte ingegaan. We hebben hierdoor meer 
technieken tot onze beschikking die we kunnen inzetten om de jongeren te bereiken, en ook meer 
theoretische kennis om deze technieken te onderbouwen en verantwoord in te zetten. 

 

Vervolgens zijn er in Nederland ook grote stappen gezet om een professioneler team op te zetten. 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen bestaat het team in Nederland nu uit 11 vrijwilligers en vijf 
bestuursleden waarvan er drie inhoudelijk bestuurslid zijn. Deze vrijwilligers en bestuursleden zijn 
stukje bij beetje bijeen gebracht, en om te zorgen dat de samenwerking van beide kanten goed 
bevalt hebben we na een proefperiode met alle vrijwilligers afzonderlijk geëvalueerd. De vrijwilligers 



zijn allemaal zeer deskundig op hun gebied, en zetten hun kennis en ervaring in voor de stichting 
zonder compensatie. Ook komen zij 4 maal per jaar bijeen om de plannen en voortgang van de 
stichting te bespreken, en en leggen zij regelmatig verantwoording af aan de coördinator in Bolivia. 

De oprichtster van Casa de la Alegría, die zich heeft gespecialeerd in de bredere vormen van 
hulpverlening en het leggen van contacten en culturele interactie, vormt samen met de docenten, 
Omar en Karito, een hecht team. Ze kennen elkaar inmiddels twee jaar, en hebben met vallen en 
opstaan geleerd hoe het beste te communiceren, en om te gaan met de culturele verschillen en 
barrières. Er is inmiddels een goede vertrouwensband, maar ook een duidelijke werkverdeling 
ontstaan, waarin ieder zijn of haar eigen talenten, capaciteiten en inbreng heeft, en er een sterk 
team is gevormd dat als basis dient voor de activiteiten in Bolivia. Zoals eerder beschreven wordt dit 
team afwisselend aangevuld met stagiaires of vrijwilligers die hun kennis inzetten om de 
programma’s verder uit te diepen en te specificeren.  

 

9. Samenwerking  

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 steviger en 
breder hulppakket aan te bieden. In 2013 hebben we een aantal nieuwe verbanden gesloten, maar 
ook reeds bestaande samenwerkingsverbanden verder uitgewerkt en verstevigd. Hieronder de 
belangrijkste. 

 

Atiy Buena Vista.  

Wij hebben sinds 2012 een samenwerkingsverband met deze school die zich in het zuiden van de 
stad bevindt. Deze biedt de kinderen lunch, huiswerkbegeleiding en medische hulp, en dit verband 
duurt nog steeds voort. Wij werken met deze jongeren onder andere aan sociaal-emotionele 
vaardigheden, traumaverwerking, weerbaarhed en het ontwikklen van een beter zelfbeeld. Ook het 
ontdekken en ontwikkelen van hun interesses en talenten is een onderdeel van het programma. 

Casa de la Amistad  

Het afgelopen jaar zijn we ook een samenwerkingsverband gestart met Casa de la Amistad, een 
organisatie die dagopvang biedt aan kinderen die in de gevangenis wonen. Hierbij gaat het deels om 
kinderen die zelf vastzitten, maar ook om kinderen die bij hun moeder in de gevangenis wonen. Hier 
spelen omgaan met agressie en huiselijk geweld een belangrijke rol, aangezien dit onderwerpen zijn 
waar ze veel mee te maken hebben, zowel in de gevangenis waar ze nu wonen, als daarbuiten. 

SEDEGES 

We werken ook samen 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 werken met 
verschillende groepen kinderen, waarvan een deel in een weeshuizen woont, een deel op straat, en 



een ander deel thuis, maar in ver van ideale omstandigheden. Ook hier spelen agressie, 
(zelf)vertrouwen opbouwen en talentontwikkeling een belangrijke rol. 

Tijdelijke projecten. 

We hebben dit jaar ook gewerkt met een aantal tijdelijke groepen. Dit komt vooral voor in de 
zomervakantie, als de kinderen geen school hebben en op straat hangen. Deze groepen hebben 
verschillende doelstellingen, maar ze hebben gemeen dat het allemaal korte programma’s zijn met 
ook kortere, kleinere doelen. Een ander verschil is dat we betaald krijgen voor deze projecten, wat 
betekent dat er weer geld binnenkomt om onze programma’s te verbeteren.  

 

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 willen we gebruiken voor het aannemen van een 
psycholoog/creatief therapeut die voor een jaar in dienst komt, om zo langdurig en diepgaand onze 
programma’s te verbeteren.  

Omdat we merkten dat er wel interesse was voor de producten die we verkopen op festivals en 
markten, maar dit eigenlijk te kostbaar was om regelmatig te doen, hebben we eind 2013 een 
webshop opgestart. Deze is verbonden aan onze eigen website, en zowel de technische als de 
logistieke kant worden gerund door vrijwilligers. We hopen dat de shop ons in 2014 gaat helpen om 
de verkoop van spullen meer rendabel te maken, en zijn momenteel op zoek naar een 
marketingspecialist die ons op vrijwillige basis wil helpen met het promoten van de shop. 

 

11. Financieel jaarverslag  

Casa de la Alegria is formeel opgericht in 2011. De ontwikkelingen verlopen doelmatig. Het onlangs 
afgesloten jaar 2013 bracht vele donateurs die de activiteiten van ons een warm hart toedragen, met 
als fantastisch resultaat dat voor ’t eerst in haar bestaan Casa het nieuwe jaar is ingegaan met 
middelen op de bank, bestemd voor de komende 12 maanden. Die financiële zekerheid biedt de 
organisatie de ruimte om verdere activiteiten voor kansarme kinderen In Cochabamba te ontplooien 
en te verdiepen. 
 
Inkomsten 
In 2013 zijn er verschillende fondsenwervingsacties gehouden, waaronder: 

- Verschillende Lunchbijeenkomsten en Benefiet-avonden, w.o. in Den Haag en Haarlem zijn 
georganiseerd 

- Aanwezigheid met een verkoopstand op Jaarmarkten (o.a. Peize) en op festivals (o.a. 
Middelburg) 

- Door sympathisanten zijn gedurende 4 weekenden 715 knotwilgen in en om de 
Alblasserwaard geknot. 



- Oprichting van de “Club van 50!”, leden doneren periodiek aan Casa  de la Alegria 
- De webshop is net voor kerst 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 2013 hebben met bovenstaande activiteitenverschillende kleine en grote donateurs uit 
Nederland, België en de Verenigde Staten één- of meermalig Casa de la Alegria financieel 
ondersteund. Daarnaast is ook een begin gemaakt om lokaal, dat wil zeggen in ‘thuisbasis’ 
Cochabamba, een “Vrienden van de Casa”-club op te bouwen waarmee de eerste financiële 
middelen werden opgehaald.Met al deze fondsenwervingsakties is 2013 ook op dit gebied het meest 
succesvolle jaar tot nu toe. 
 
Uitgaven 
Zoals in het activiteiten jaarverslag geschreven, verzorgt Casa de la Alegria op 4 verschillende locaties 
in Cochabamba (600.000 inwoners) cursussen en opleidingen 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 de stichting werden voorts op  
2 plaatsen gemaakt, t.w.:  
 

- Nederland 
- Cochabamba, Bolivia 

 
 
 
 
 
Het merendeel van de kosten werden in 
Bolivia gemaakt (92%) ten behoeve van de 
ontwikkelingen van cursussen en activiteiten. Daarvoor heeft Casa de la Alegria in Cochabamba 2 
Boliviaanse docenten in dienst. De kosten die in Nederland gemaakt werden (8%)bestonden o.a. uit 
reguliere bankkosten en kosten van lidmaatschappen. In Nederland draait Casa de la Alegria louter 
en alleen op vrijwilligers (m/v); kosten van nieuwsbrieven, flyers, presentaties en dergelijke worden 
daardoor tot een minimum beperkt. Overheadkosten / managementkosten zijn er niet bij Casa de la 
Alegria. Het management in Cochabamba  is in handen van de oprichtster / voorzitter van de 
stichting die een maandelijkse kostenvergoeding ontvangt.  
 

Verdelen we de uitgaven van Casa 
de la Alegria naar soort, dan 
ontstaat de volgende grafiek: 
 
De grafiek geeft aan dat Casa de la 
Alegria geen overhead- of 
managementkosten betaalt. De 



kosten van fondsenwerving worden ‘pro deo’ of op commissie  uitgevoerd en bedroegen in 2013 2% 
van de ontvangen fondsen en donaties. Casa de la Alegria voldoet daarmee aan de ANBI- en CBF-
criteria. 
 
 
De Webshop 
De webshop van Casa de la Alegria is op 14 december 2013 ‘live’ gegaan. Met aandacht vanuit de 
nieuwsbrief konden juist ook voor de kerstinkopen nog goede zaken worden gedaan. Daarmee zijn 
de aanloopkosten van de webshop hoegenaamd terugverdiend en resulteert er voor 2013 een klein 
verlies van € 113,-. In 2014 zal er wederom via de nieuwsbrief en Social Media aandacht worden 
geschonken aan deze voor Casa de la Alegria belangrijke bron van inkomsten. Ook zal het 
aangeboden assortiment artikelen verder worden uitgebreid. 
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