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Aan onze donateurs 
Voorwoord bij het 7e jaarverslag van de Stichting Uno-Mas 

Allereerst de beste wensen voor 2023, dat jullie die vooral in goede gezondheid mogen 

beleven. 

Na alle ellendige Covid -19 jaren, die nog samen vielen met diverse natuurrampen zou je 

2022 als een positief jaar kunnen beschouwen ware het niet dat Guatemala een van de 

armste en corruptste landen blijft op de aardbol met slechts een orkaan (Julia) in 2022. 

Mede dankzij jullie gulle gaven kunnen we ook in 2023 weer 20 CasaSito studenten naar 

het middelbaar onderwijs helpen. Voor Brillo de Sol hebben we de financiering rond 

gekregen voor 18 kinderen. 

We hebben wel veel extra inspanningen moeten doen om onze toezeggingen / doelen te 

kunnen realiseren. Het betreft tenslotte een toezegging voor 3 studiejaren bij CasaSito.                                     

Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat we na 1 of 2 jaar moeten zeggen tegen enkele studenten: 

sorry dit jaar gaat het helaas niet lukken. We merken wel, dat het lastiger wordt nieuwe 

sponsors voor 3 jaar aan ons te binden. Het mee helpen onze boodschap uit te dragen zou 

ons zeer helpen! 

Ook in Guatemala stijgen de kosten, zodat we hiervoor extra bronnen moeten trachten aan 

te boren. 

Wanneer we echter het enthousiasme en de resultaten van de studenten zien en de invloed 

op hun families en oorspronkelijke leefomgeving dan beseffen we weer waarvoor we het 

allemaal doen: in alle oprechtheid. 

Wij vertrouwen erop, dat jullie nog in lengte van jaren onze projecten zullen blijven volgen 

en steunen, waarvoor speciale dank. 

NIEMAND KAN IEDEREEN HELPEN MAAR IEDEREEN KAN UNO – MAS HELPEN 

Namens het Bestuur                                                                 

Nico Claassen, voorzitter                                                                     

06-22806380 / nico@uno-mas.org 

Onze stichting 

bestaat alweer 7 

jaar! En heeft al 

meer dan 

€300.000 aan 

donaties mogen 

ontvangen. Daar 

zijn we enorm 

trots op! U kunt 

ervan verzekerd 

zijn dat alle 

donaties goed 

terecht komen. 

mailto:nico@uno-mas.org
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Financieel overzicht 
Totaal ontving Stichting Uno Más dit jaar € 53.863 aan donaties. Hiervan werd +/- € 852,- 

geïnvesteerd in spullen uit Guatemala om te kunnen verkopen in Nederland. Deze verkopen 

brachten in 2022 wel € 2.682 op waarvoor we de vrijwilligers die de verkoop in Nederland 

voor hun rekening namen hartelijk bedanken! 

De onkosten van de stichting die ervoor zorgen dat alle donaties op de juiste plek terecht 

komen en gevolgd worden zijn wederom op 5% uitgekomen wat ruim binnen de 10% 

gebleven, zoals in ons beleidsplan is vastgesteld. 

Aan studiebeurzen is er €30.514,- uitgekeerd. Aan kleine extra donaties, voornamelijk 

schoolspullen e.d. om het leren ook mogelijk te maken werd ongeveer € 1.356,- uitgegeven 

(allemaal omgerekend vanuit de lokale valuta Quetzal).  

Daarnaast zijn de donaties voor noodhulp ivm de Corona pandemie goed terecht gekomen 

en werd dit jaar (na de ruim €17.000 in 2020 en € 9.514 in 2021) ook nog eens ruim € 8.772 

uitgekeerd. 
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In het jaaroverzicht is gerekend met een wisselkoers voor 2022 van €/Q = 8,24 

Jaaroverzicht 2022

Inkomsten

Donaties (ABN) 217.290,07Q        26.360,72€           

Donaties Casasito (ABN) 123.776,78Q        15.016,08€           

Donaties Brillo de Sol (ABN) 102.923,93Q        12.486,30€           

Lokale donaties (IB) -Q                    -€                     

Lokale donaties (Cash) -Q                    -€                     

Totaal donaties 443.990,78Q        53.863,10€           

Verkoop artikelen/markten 22.107,59Q          2.682,00€             

Aankoop verkoopartikelen (7.020,00)Q          -851,64€              

Totaal inkomsten 15.741,12Q          1.830,36€             

Onkosten

Telefoon- en internetkosten (4.440,55)Q          -538,71€              

Bankkosten Guatemala (395,45)Q             -47,97€                

Bankkosten Nederland (2.165,83)Q          -262,75€              

Reis/verblijfskosten -Q                    -€                     

Vrijwilligersbijdrage AM (14.837,31)Q         -1.800,00€            

Lokale onkosten / kantoorartikelen / computer -Q                    -€                     

Totaal (21.839,14)Q         -2.649,43€            

Studiebeurzen

Studiebeurzen CasaSito (25.728,00)Q         -16.072,21€          

SEA extra (16.500,00)Q         -2.001,71€            

Brillo de Sol studiebeurzen (102.540,00)Q       -12.439,72€          

Totaal (144.768,00)Q       -30.513,65€          

Extra lokale donaties

Brillo de Sol extra donaties (11.180,00)Q         -1.356,31€            

Noodhulp (72.309,41)Q         -8.772,27€            

Overige lokale projecten (19.268,00)Q         -2.337,51€            

Totaal (102.757,41)Q       -12.466,10€          

Totaal inkomsten 55.693,46€           

Totaal uitgaven -45.629,18€          

Resultaat 10.064,28€           
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Jaarrekening 

Overzicht financiële situatie 

• De stichting heeft geen bezittingen 

• De banksaldi waren op 31/12/2022 als volgt 

 

ABN AMRO Bank € 61.659,- 

Interbanco (IB) Guatemala Q 542,60 (~ € 65,-) 

Cash Q 169,43 (~ € 20,-) 

 

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. 
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Ontwikkeling donaties en verkopen over 7 jaar. 

 

Ontwikkeling uitgaven aan studiebeurzen de afgelopen 6 jaar. 

 

Ontwikkeling uitgaven aan Noodhulp de afgelopen 6 jaar. 
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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 

 

 

  

http://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 aan-

vaarden van de verscheidenheid en 

gelijkwaardigheid van de leerling. 

Voor meer informatie in het Engels: 

www.brillodesol.org 

  

http://www.brillodesol.org/
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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! 
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Overzicht activiteiten Uno Más 2022. 

Aangezien COVID helaas ook het grootste deel van dit schooljaar ons leven ernstig 

beïnvloed heeft, was dit zeker weer een jaar dat we liever snel vergeten. Alle 

studenten moesten weer via de telefoon, Zoom, of studiegidsen, die door 

leerkrachten gemaakt werden, hun lessen ontvangen. Zeker niet gemakkelijk voor 

de studenten en ook niet voor de leerkrachten van Brillo de Sol. 

Toch zijn alle studenten dit jaar met een voldoende kunnen doorgaan naar het 

volgend schooljaar.  

Leuke extra activiteiten konden niet plaatsvinden en het gemis van het zien van de 

studiegenoten was wel het moeilijkste van dit jaar.  

In een geheel andere opstelling, zonder de ouders, was er toch een summiere 

opening van het nieuwe schooljaar in Cobán, Sacatepequez en bij Brillo de Sol.  

Studenten via CasaSito in Alta Verapaz, Cobán en Sacatepéquez                                     

Het schooljaar 2022 is gestart met 120 studenten in Sacatepequez en Alta Verapaz, 

Cobán die naar de middelbare school, beroepsonderwijs en universiteit gaan en 11 

studenten die als leerkracht op een school werken.  

Deze groep studenten zal bijgestaan worden door onze fantastische teams wiens 

doel het is om een bron van steun en begeleiding te zijn, hen te motiveren om 

uitdagingen te overwinnen en hun dromen te verwezenlijken. 
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Dankzij Uno Más konden 14 

studenten in Alta Verapaz en 

6 studenten in Sacatepequez 

naar de middelbare school 

blijven gaan. Acht studenten in 

Alta Verapaz en 2 studenten 

in Sacatepequez studeerden 

af en vervolgen in 2023 een 

beroepsopleiding. Een student 

vervolgt het vierde jaar aan de 

Universiteit in Cobán.  

CasaSito bestond 18 jaar, maar kon niet gevierd worden vanwege COVID.    
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Brillo de Sol 

In totaal werden er 19 studenten gesponsord bij Brillo de Sol, een student minder 

dan in 2021. Brillo de Sol bestond 17 jaar, maar dit werd ook vanwege COVID niet 

gevierd. 

 

Salaris voor een leraar in SEA 

 

Dankzij een mooie donatie van de familie van den 

Heuvel kon Uno Más het project Semilla de Esperanza 

y Amor in San Mateo weer blij maken met een halfjaar 

salaris voor dezelfde leraar Eduardo, inmiddels 22 jaar 

jong en nog steeds zeer gemotiveerd. 

 

Nog steeds voedselhulp voor 20 families van Brillo de Sol 

 

En in het derde jaar van de pandemie zijn er 

nog steeds vele families die niet genoeg 

inkomen hebben om de maand door te 

komen. Wij zijn tot en met december 

doorgegaan met het maandelijks 

verstrekken van een envelop met geld aan 

de 20 families voor voedselhulp.  

En het kan niet genoeg gezegd worden, 

maar alleen door de gulle giften door het 

jaar heen konden we deze steun verlenen. 

Heel hartelijk bedankt aan eenieder die 

hieraan bijgedragen heeft. 

Het bestuur heeft wel besloten dat de 

voedselhulp in 2023 niet meer door zal 

gaan. Mocht er een gezin in ernstige 

problemen komen dan kunnen we nog altijd 

een helpende hand toesteken.  
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Op de foto is te zien dat iedereen moet tekenen en dat er nog vele mensen zijn die 

niet kunnen schrijven en met de duim een stempel zetten. 

 

Verkoopteam in Nederland 

Wederom dankzij het enthousiasme van Conny Setz, Rini en Henk Jan Hoitink en 

Annemiek Koreman, was het een goed verkoopjaar, maar wat minder dan het 

afgelopen jaar. Conny kon weer mensen enthousiast maken over Uno Más en dat 

heeft al veel mooie nieuwe contacten, donaties en sponsors opgeleverd. De bramen 

hadden het zwaar te verduren vanwege de zeer lange en droge zomer. Uiteindelijk 

werden er toch nog 20 potjes met bramenjam gevuld en de afnemers waren bereid 

om er wat meer voor te betalen. Henk Jan heeft aangegeven dat 2023 het laatste 

jaar van de bramen zal zijn. Onze dank aan hen allen is weer enorm groot.  
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Algemene donaties 

Vriendin Mariëtte van den Heuvel kwam in januari op bezoek en had een verzoek 

brief met Kerst verstuurd aan vrienden en familieleden. De reacties waren 

fantastisch. Dit is wat er met het geld is gedaan. 

In het project Jardin de Amor in Santa Maria de Jezús werden 20 paar schoenen 

uitgereikt aan jongens en meisjes. Met donaties van vele andere mensen konden 

alle kinderen van de basisschool een paar nieuwe schoenen krijgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een matras gekocht voor een moeder zonder benen.      

 

 

 

 

 



Pg. 14 
 

Notities bij jaarrekening  
   

 

 

Aan 60 families, van de school Bendición de Diós in Alotenango, werd een 

voedselpakket gegeven. 
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In het ziekenhuis Asociacion Tülipanes van Tess Unlimited, komen kinderen die 

geopereerd gaan worden aan een hazenlipje in het melkproject terecht als het 

gewicht niet voldoende is tot ze voldoende aangesterkt zijn. Het kindje bij de 

melkblikken, die Mariëtte sponsorde, was net binnengebracht. Op de foto oma, 

moeder, dochter en baby. Met instructies en de melkblikken reisden ze terug naar 

San Marcos een reis van ongeveer 7 uur in de chickenbus.    

Zeer indrukwekkend om de foto’s te zien van kinderen voor en na de operatie. In 

het ziekenhuis verrichten ze wonderen.                                                                               
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Namens het bestuur van Uno Más, de families van CasaSito, Brillo de Sol, 

individuele families en andere projecten die steun ontvingen, heel hartelijk dank 

voor uw betrokkenheid en steun aan Uno Más.  
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Uitgaven samengevat 

  

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

➢ Studiebeurzen Brillo de Sol ( € 12.439) 

➢ Studiebeurzen Casasito (€ 16.072) 

➢ Noodhulp Covid-19 (€ 8.772) 

➢ Extra donaties Brillo de Sol (€ 1.356) 

Tot zover de verantwoording van de initiatieven die vanuit Nederland en Guatemala hebben 

plaatsgevonden. 

Laten we hopen dat ook 2023 weer succesvol zal zijn voor de kinderen en hun families! 
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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 

 

Ana-Maria Ackermans 

Algemeen bestuurslid 

Tel +502 5561 4934 

anamaria@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 

 

 

 


