Jaarverslag
STICHTING UNO MÁS 2020
Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan Uno Más helpen!

Stichting Uno Más
Postbus 886, 5000 AW, Tilburg

www.uno-mas.org
info@uno-mas.org
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Aan onze donateurs
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Onze stichting
bestaat inmiddels
5 jaar! En heeft al
meer dan
€200.000 aan
donaties mogen
ontvangen. Daar
zijn we enorm
trots op! U kunt
ervan verzekerd
zijn dat alle
donaties goed
terecht komen.

Aan onze donateurs
14 Januari 2016 is Stichting Uno Más opgericht; wat gaat de tijd toch snel!
Met grote trots en nog grotere dankbaarheid kan ik u melden, dat de stichting zeer veel
werk heeft verzet om de leefomstandigheden van de meest kwetsbaren in Guatemala te
verbeteren, met name in de regio’s Cobán en Sacatepequez. Allereerst door alle acute
noodhulp, die helaas nodig was om de ergste noden te ondersteunen vanwege alle rampen,
die zich de laatste 5 jaar hebben voltrokken, te weten:
◼
◼
◼
◼

Vulkaanuitbarstingen
Orkanen
Overstromingen
En uiteraard Covid-19

Alle hulp, die de stichting, dankzij jullie gulle bijdragen heeft kunnen geven, mag zeker niet
beschouwd worden als de bekende druppel op de even bekende gloeiende plaat. In alle
nieuwsbrieven hebben we getracht u hiervan gedetailleerd op de hoogte te houden.
Mocht u overigens meer informatie wensen aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen; daar zijn we voor en doen dat met alle soorten van genoegen.
Maar de stichting heeft – gelukkig – niet alleen noodhulpactiviteiten verricht, maar heeft ook
de 37 studiebeurzen veilig kunnen stellen. Deze zijn niet alleen hard nodig om kinderen een
toekomst te bieden, maar komen indirect ook ten goede aan de gehele gemeenschap,
waarin men leeft.
Een speciale pluim voor Ana-Maria, die - met het hart op de goede plaats - bergen werk
heeft verzet ter plaatse, en ook haar domicilie.
Maar dit alles was niet mogelijk zonder jullie, niet aflatende, financiële steun. Zeer grote
dank daarvoor. U mag ervan overtuigd zijn dat elke euro op de goede plaats terecht komt!
Dankzij jullie ondersteuning blijven wij – van harte – gemotiveerd om door te gaan in een
van de armste landen ter wereld, waar bijna 60% van de bevolking onder de armoedegrens
leeft.
Een bezoek aan onze website, waar ook het jaarverslag te vinden zal zijn, gemaakt door en
met veel dank aan onze webmaster en vooral financiële man Jeroen, bevelen we u en uw
gehele omgeving van harte aan.
Hoort zegt het voort want het zal nog jaren bitterhard nodig zijn. Wij vertrouwen er ook in
2021 op, dat we weer een – niet tevergeefs –beroep op jullie mogen doen.
Namens het bestuur van de stichting
Nico Claassen, voorzitter
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Financieel overzicht
Totaal ontving Stichting Uno Más dit jaar € 55.509 aan donaties. Hiervan werd +/- € 2.296,geïnvesteerd in spullen uit Guatemala om te kunnen verkopen in Nederland. Deze verkopen
brachten in 2020 meer dan € 5.680 op, ruim € 3.500 meer dan in 2019!
De onkosten van de stichting die ervoor zorgen dat alle donaties op de juiste plek terecht
komen en gevolgd worden zijn op 5% uitgekomen wat ruim binnen de 10% gebleven, zoals
in ons beleidsplan is vastgesteld.
Aan studiebeurzen is er iets meer dan €23.000,- uitgekeerd. Aan kleine extra donaties,
voornamelijk schoolspullen e.d. om het leren ook mogelijk te maken werd ongeveer €2.000,uitgegeven (allemaal in lokale valuta Quetzal).
Daarnaast zijn de donaties voor noodhulp ivm de orkaan Eta en de Corona pandemie goed
terecht gekomen en werd dit jaar al ruim € 17.000 uitgekeerd en is er voldoende gedoneerd
om ook in 2021 direct nog noodhulp te kunnen verlenen.
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Financieel overzicht

In het jaaroverzicht is gerekend met een wisselkoers voor 2020 van €/Q = 9,5

Jaarrekening
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Jaarrekening
Overzicht financiële situatie
•

De stichting heeft geen bezittingen

•

De banksaldi waren op 31/12/2020 als volgt

ABN AMRO Bank

€ 37.986,47

Interbanco (IB) Guatemala

Q 8.138,38 (~ € 856,-)

Cash

Q 433 (~ € 45,-)

Overzicht inkomen in uitgebreide zin (Winst en verlies)
•

Inkomen
Voor de inkomende geldstroom is de stichting afhankelijk van de donateurs, verkopen
op markten en lokale acties. (voor een overzicht zie notities bij de jaarrekening)

•

Uitgaven
De uitgaven beperken zich tot studiebeurzen voor studenten, lokale ondersteuning
van de school en de student, noodhulp en onkosten voor het beheer van de stichting
(bank, kantoorartikelen, onkostenvergoeding)

Een uitgebreide balans met daarin de details van de donaties en uitgaven is beschikbaar
bij de voorzitter van de stichting.

Schuld
De stichting heeft geen schulden uitstaan. Pas als er zekerheid is dat een studiebeurs
betaald kan worden wordt een nieuwe student geselecteerd en wordt hiervoor de studie
betaald.

Jaarrekening

Pg. 05
Ontwikkeling donaties en verkopen over 5 jaar.

Ontwikkeling uitgaven aan studiebeurzen de afgelopen 5 jaar.

Ontwikkeling uitgaven aan Noodhulp de afgelopen 5 jaar.

Notities bij jaarrekening
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Notities bij jaarrekening
Uno Más werkt samen met CasaSito in Alta Verapaz, Cobán om daar jonge mensen de
kans te geven naar de middelbare school te gaan. En dichter bij huis, in een dorpje bij
Antigua, met het project Brillo de Sol. Hieronder wat meer informatie over CasaSito en Brillo
de Sol.

Over CasaSito.
Een geregistreerde Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) in Guatemala en de
Verenigde Staten, met een visie om Guatemalteekse jongeren een professioneel
programma te bieden, waar zij zich veilig voelen en deel uitmaken van een grote familie. De
CasaSito-missie is om Guatemalteekse jongeren kansen te bieden om hun academische,
persoonlijke en professionele potentieel te bereiken, zodat ze hun toekomst kunnen
veranderen. CasaSito's jeugdontwikkelingsprogramma werkt in de gebieden Sacatepéquez,
Alta Verapaz en Quiché.
Het programma verleent het volgende: maandelijkse beurzen, hulpmonitoring en
maandelijkse follow-up, workshops voor de studenten en hun ouders, psychosociale
ondersteuning en naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn speciaal ontworpen om
ruimte te bieden zich te leren versterken in persoonlijke en academische vaardigheden.
De clubs zijn: Debat, Theater van de onderdrukten, Kunst, Wiskunde, Computergebruik en
Engels. De schema’s worden zodanig gemaakt, dat alle studenten actief deel kunnen
nemen zonder hun studieplanning te onderbreken.
Voor meer informatie: www.casasito.org
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Over Brillo de Sol.

Het project probeert zoveel mogelijk voorlichting te geven zodat ouders weten dat hun
kinderen, die eerder in het reguliere onderwijs zaten en daar niet het niveau konden volgen
en daardoor heel erg werden gepest, altijd een plekje kunnen krijgen bij Brillo de Sol. Ook
kinderen die nog nooit eerder naar school zijn geweest omdat er gewoon geen plaats voor
hen was waar ze veilig konden leren met de speciale educatieve ondersteuning die ze nodig
hadden. Veel van de kinderen zijn prematuur geboren en hebben daardoor lichamelijke en
mentale problemen. Ze hebben last van gedragsproblemen en ook problemen met zien,
horen en leren. Ook is er veel huiselijk geweld waardoor de kinderen psychische stoornissen
oplopen. De psychologe in het project heeft er een dagtaak aan om deze kinderen te
begeleiden.
En uiteraard zijn er ook nog de kinderen die doof of blind zijn, het syndroom van Down of
autisme hebben en enkele kinderen in een rolstoel.
“Er is een heel dorp voor nodig om een kind groot te brengen”, zeggen ze. Voor Brillo de Sol
is het 'dorp' jij - mensen uit verschillende geledingen van het leven en andere delen van de
wereld die samenwerken bij het nastreven van ons gemeenschappelijke doel: om kinderen
met leerachterstand zichzelf te kunnen laten zijn en in hun eigen tempo te laten leren
waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen met het uiteindelijke doel een baan te vinden en
daarmee een zekere mate van
economische onafhankelijkheid te
bereiken. Dank en onze waardering
voor iedereen die bijdraagt aan de
educatie van deze prachtige
kinderen.
Het inclusief onderwijs is een
alternatief voor speciaal onderwijs
waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en
gelijkwaardigheid van de leerling.
Voor meer informatie in het Engels:
www.brillodesol.org
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Notities bij jaarrekening
Wetenswaardigheden over Guatemala

Guatemala wordt gekenmerkt door de warmte en vriendelijkheid van zijn mensen, met
morele waarden, sterke voorouderlijke overtuigingen, polytheïsten, met 37 vulkanen, 23
verschillende talen, 22 verschillende inheemse groepen, 22 diverse inheemse kostuums, 23
departementen, 360 microklimaten, 3 actieve vulkanen, de Atlantische en Stille Oceaan, een
van de mooiste meren ter wereld, verbazingwekkende en natuurlijke zwembaden waaronder
Semuc Champey en Lake Atitlan, een Caribische zeilvis (sailfish), de grootste piramide qua
volume in de wereld "The great Danta", hoofdstad van het Maya-rijk, de hoogste bergen van
Midden-Amerika (3500 meter) en de hoogste vulkanen in Midden-Amerika (4200 meter), de
Maya-cultuur heeft het nummer nul (0) uitgevonden.
Heerlijke koffie, goede rum en prachtige mensen. Geweldig GuateMaya!

Notities bij jaarrekening
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Overzicht activiteiten Uno Más 2020.
Studenten in Alta Verapaz, Cobán en Sacatepéquez
Dit jaar konden 8 nieuwe studenten in Alta Verapaz en 4 studenten in Sacatepequez naar
de middelbare school gaan. Vier studenten in Alta Verapaz gingen naar het tweede jaar.
Een student vervolgt het tweede jaar aan de Universiteit in Cobán.

Brillo de Sol
Dit jaar mochten we rekenen op 4 nieuwe sponsors bij Brillo de Sol. Dat maakt het totaal
aantal gesponsorde studenten 20. In onze nieuwsbrieven kunt u geregeld lezen hoe het
gaat op deze school. Deze studenten hebben een speciaal plekje in ons hart.

Notities bij jaarrekening
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Salaris voor een leraar in SEA

Vanwege enkele extra donaties kon Uno Más het project Semilla de Esperanza y Amor in
San Mateo weer blij maken met een extra jaarsalaris voor een leraar.

Donatie van een schaaktafel en schaakborden aan Brillo de Sol
Er is veel schaaktalent bij jongeren in
het project en dankzij een extra donatie
kon deze speciaal geschilderde tafel
zeker goede diensten verlenen. Vriend
Jan de Smidt is een fanatiek schaker
en doneerde 5 schaakborden. De
getalenteerde jongeman Rodrigo gaf
eens per week pro deo les in schaken.

En toen brak Covid-19 uit…..
In de 10 nieuwsbrieven die u door het jaar heen ontvangen heeft, kon u lezen dat Uno Más
er alles aan heeft gedaan om noodhulp te verlenen aan de families van CasaSito in Cobán
en Sacatepequez en aan de families van Brillo de Sol. Het bestuur van Uno Más had, ook
uit naam van de donateurs, groen licht gegeven om dit te verwezenlijken. Vanaf april tot en
met de maand december werden er tweemaal per maand voedsel vouchers uitgedeeld aan
de families in nood in Sacatepequez, waarmee ze bij de plaatselijke supermarkt de
basisbehoeften konden kopen. In Cobán werden voedselpakketten uitgedeeld aan de
families.

Voedselpakket

Vouchers

Notities bij jaarrekening
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Camila (BdS)

Brand in San Mateo
In San Mateo brandde het eenvoudige huis af van twee families van alleenstaande moeders
met in totaal 7 kinderen. De brand was ontstaan vanwege koken op een open vuur. Gelukkig
kwam iedereen met de schrik vrij.
Er werd meteen actie ondernomen door CasaSito en om hulp gevraagd.
Naast vele anderen bleef Uno Más ook niet achter en gaf een gelddonatie.
Op 11 mei werd door ConstruCasa begonnen met de bouw van het één kamer huis met
badkamer en een open keuken, maar wel met een dak erop, voor iedere familie.
Half juni werden de families eigenaar van een nieuw huis en konden er gaan wonen net
voordat de tropische storm Amanda het land trof.

Notities bij jaarrekening
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Uitgifte hygiëne kit aan 40 families van Semilla de Esperanza y Amor.
De meerderheid van de families van SEA werkt in de informele sector (zoals verkopers,
huishoudelijke hulp, hulp in de bouw, hulp in restaurants/hotels) en kunnen hun werk niet op
afstand uitvoeren. Omdat het openbaar vervoer al vier maanden stil is gelegd, zijn veel
gezinnen financieel zwaar getroffen. Ze waren afhankelijk van hun dagelijkse inkomen om
hun gezin te voeden. Niet werken betekent je baan verliezen en hongersnood ligt om de
hoek.
Overheidssteun heeft San Mateo tot dusver niet bereikt en vele gezinnen zijn afhankelijk van
de steun van SEA of andere privépersonen.
Dankzij de donatie van Uno Más heeft SEA haar 40 families een sanitair pakket kunnen
geven (inclusief maskers, hand desinfecterend middel, vloeibare zeep en chloor). Dit om
verdere schade te voorkomen en de nodige sanitaire regels thuis in acht te kunnen nemen.

Notities bij jaarrekening
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Financiële situatie van Brillo de Sol en 15-jarig bestaan
Met de fondsen van Uno Más, Brillo de Sol USA, en wat spaargeld had 2020 afgesloten
kunnen worden. Maar er was nog een tekort van 6000 Quetzales (664 euro), de vergoeding
die de ouders in totaal op jaarbasis geven. Door de economische slechte situatie van de
families kon dit geld niet opgevraagd worden. Mede vanwege het 15-jarig bestaan van Brillo
de Sol heeft Uno Más de helft van de 6000 Quetzales betaald om het voortbestaan van de
school veilig te stellen.

Orkaan Eta
En begin november was daar de orkaan Eta, een van de hevigste stormen sinds jaren in
Midden-Amerika. In slechts één dag overstroomden negen departementen, het veroorzaakte
landverschuivingen en veel gezinnen werden dakloos. Zo ook in de regio Cobán, waar vele
CasaSito families wonen. Enkele families zijn hun huizen kwijtgeraakt en bij de meeste
families zijn de golfplaten daken weggewaaid.

Notities bij jaarrekening
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Noodhulp CasaSito in Cobán
Een van de eerste acties die in de gemeente San Cristóbal werd uitgevoerd door CasaSito
was het samenstellen van persoonlijke hygiënekits en schoonmaakkits voor 200 families.
Uno Más heeft hieraan gedoneerd.

Notities bij jaarrekening
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In het kantoor van CasaSito in San Cristobal, Cobán, werd hard gewerkt om de eerste 36
medicijnbakken te vullen en te zorgen dat ze snel op de plaats van bestemming gebracht
konden worden. Dankzij de oproep in een nieuwsbrief kwam er extra geld binnen en kon
Uno Más het merendeel bekostigen.

Notities bij jaarrekening
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Bijdrage voor leerkrachten Brillo de Sol en Staf CasaSito
De leerkrachten van Brillo de Sol pasten zich snel aan
de nieuwe manier van lesgeven online aan en
maakten instructies en projecten die aan studenten
thuis afgeleverd werden waar geen toegang tot
internet was. Ze schitterden voor de gezinnen.
Als dank voor hun bijzondere bijdrage kregen ze een
bescheiden bijdrage van Uno Más, verpakt in een
doosje met 4 zakjes chocoladepoeder.
Zo ook de Staf van CasaSito in Sacatepequez en
Cobán vanwege hun extra inzet rondom de noodhulp
van de orkaanramp.

Wederom grote dank aan het verkoopteam in Nederland
Dankzij de enorme inzet van Conny Setz, Rini en Henk Jan Hoitink en Annemiek Koreman,
gaat dit jaar de boeken in van het beste verkoopjaar ooit. De verkoop van kerstboom
versieringen, engeltjes, sleutelhangers en niet te vergeten de verkoop van de, inmiddels
beroemde, bramenjam van Henk Jan en de extra gebreide shawls en mondkapjes, maakten
dit mogelijk.

Notities bij jaarrekening
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Namens alle betrokkenen in Guatemala, heel hartelijk dank voor de blijvende steun aan Uno
Más. Op de foto’s ziet u de dankbetuigingen die we van de ouders en kinderen mochten
ontvangen.

Notities bij jaarrekening
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Uitgaven samengevat

De donaties zijn o.a. aan de volgende doelen besteed:
➢

Studiebeurzen Brillo de Sol ( € 11.084)

➢

Studiebeurzen Casasito (€ 10.051)

➢

Noodhulp Orkaan Eta / Covid-19 (€ 17.199)

➢

Extra donaties Brillo de Sol (€ 507)

Tot zover de verantwoording van de initiatieven die vanuit Nederland en Guatemala hebben
plaatsgevonden.
Laten we hopen dat ook 2021 weer succesvol zal zijn voor de kinderen en hun families!

Contactinformatie
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Contactinformatie
Mocht u vragen hebben over onze stichting of over dit jaarverslag dan kunt u contact
opnemen met het bestuur.
Nico Claasen
Voorzitter
Tel 06-22806380
nico@uno-mas.org

Jeroen de Jager
Penningmeester
Tel 06-53884067
jeroen@uno-mas.org

Bedrijfsgegevens
Stichting Uno Más
Postbus 886, 5000 AW, Tilburg
Tel. Ana-Maria in Guatemala : (00502) 5561 4934
www.uno-mas.org

Ana-Maria Ackermans
Algemeen bestuurslid
Tel +502 5561 4934
anamaria@uno-mas.org

