Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ninos Unidos Peruanos
4 1 1 5 9 7 7 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Breitnerlaan 101
0 6 1 7 4 5 4 2 7 1

E-mailadres

donateur@stichtingninos.com

Website (*)

stichtingninos.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 2 6 7 5 1 3

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland (fondsenwerving) en Peru (uitvoering)

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

JMC van den Berg

Secretaris

T Bovenberg

Penningmeester

sollicitatie loopt

Algemeen bestuurslid

idem

Algemeen bestuurslid

idem

Overige informatie
bestuur (*)

De Nederlandse Stichting richt zich op werving van fondsen. Bestuursleden in
Nederland en Peru krijgen geen vergoeding.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Nederlandse stichting heeft als doelstelling de Peruaanse stichting te ondersteunen
door het werven van donaties en giften. De Peruaanse stichting helpt in Cusco Peru,
jaarlijks 600 kinderen met maaltijden, douche, huiswerkhulp, medische zorg en verdere
sociale activiteiten. Dat gebeurt sinds 2000 in eigen, dmv donaties en giften tot
standgekomen faciliteiten waar de kinderen 6 dagen in de week worden ontvangen.
Het gaat om kinderen in de kwetsbare lagere schoolleeftijd. Elk kind krijgt dus
gedurende de gehele lagere school leeftijd hulp en heeft zo jarenlang een vaste plek
om na of voor school naar toe te gaan. Het gaat om kinderen uit de armste gezinnen.
De kinderen krijgen zo gezonde voeding maar vooral ook een dagelijks een
psychlogisch-emotioneel-sociaal veilige omgeving. Dat heeft enorme impact op hun
levenskwaliteit en ontwikkeling die zich doorvertaald in aanzienlijk meer weerbaarheid
en kansen op latere leeftijd maar vooral ook een veel hogere levenskwaliteit in het
heden. We vinden dat ieder kind daar recht op heeft. We werken in Cusco doelbewust
niet met vrijwilligers maar met Peruaanse medewerkers die zo met hun vaste inkomen
elk zelf hun gezin (gemiddeld 3-4 kinderen) een beter leven kunnen bieden.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1-NL: fondsenwerving. Peru: uitvoering dagelijkse opvang 600 kinderen.
2-NL: continue. Peru: continue, 6 dagen per week. Uitzondering: Corona periode.
De opvang van kinderen in de 5 eigen 'kinderrestaurants' geeft de kinderen een veilige
en vertrouwde plek, 6 dagen in de week, waar ze een maaltijd, huiswerkbegeleiding,
sociale activiteiten, sociaal-emotionele opvang, veilig onderling contact, 'ademruimte'.
De kinderen komen uit de armste gezinnen en leven onder vaak zeer moeilijke
omstandigheden (honger, kou, ouders met emotioneel-psychische armoede
problematiek, geweld, onveiligheid etc). Door ze een veilige en 'voedende' plek te
bieden waar ze jarenlang dagelijks naar toe kunnen gaan kunnen ze kind zijn en
hebben ze de rust en aandacht die elk kind verdient. Dat vinden we het
allerbelangrijkst. Daarnaast kunnen ze zich ook beter voorbereiden op hun volwassen
leven en mogelijke ontsnappen aan de 'armoedespiraal'. Vele van 'onze' kinderen is
dat inmiddels gelukt en meerder zijn vaste medewerkers geworden van de stichting of
hebben vast werk bij andere organisaties-ondernemingen.

Er is een vast groep donateurs. Een groot deel van de donateurs draagt al bij sinds het
begin van de activiteiten van de stichting in Cusco. Daarnaast ontvangt de stichting
giften als donatie of in de vorm van legaten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle NL donaties en giften worden rechtsreeks doorgestuurd naar de Peruaanse
stichting. In Peru worden de kosten van de maaltijden en verdere activiteiten en de
salarissen van de medewerkers van de Peruaanse stichting betaald.
Het vermogen dat in Nederland wordt aangehouden is een buffer die nodig is om de
continuiteit van het project te kunnen waarborgen. De buffer wordt aangehouden op
een spaar-bank rekening en wordt verder niet belegd.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het Nederlandse bestuur is vrijwillig en onbezoldigd. Alle Peruaanse medewerkers
worden officieel betaald volgens de Peruaanse wettelijke regels.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Activiteiten verslag Peru-Nederland 2020-2022
Activiteiten Peru 2020-2022
In Peru is de lockdown aanzienlijk strenger geweest dan in Nederland. Gedurende
bijna de gehele Corona periode 2020-2022 mochten de kinderen de straat niet op.
Ze konden niet naar school of buitenspelen en zaten letterlijk gevangen.
Normaalgesproken is dat voor kinderen al een ‘ramp’.
De kinderen die wij opvangen hadden het extra te verduren, vooral omdat hun thuis in
veel gevallen juist de plek is waar ze niet thuis zijn of het zelfs extra zwaar te verduren
hebben.
We moesten voor het grootste deel van de periode de kinderrestaurants sluiten,
hoewel we ze natuurlijk vanwege de onzekerheid ook standby hielden.
We hebben in de begin periode nood-teams opgezet die met speciale vergunning en
zelfs speciale kleding vaak onder politiebegeleiding de wijken in zijn gegaan met
voedselpakketten. Later toen de regels (tussendoor) iets versoepelden hebben we ook
een afhaal service gerealiseerd.
We zijn nu beetje bij beetje weer open en zijn ons vooral extra aan het richten op het
emotionele herstel vanwege de totale lockdown. Langzaam komen de kinderen uit hun
schulp. Veel hebben veel stress-depressie achtige verschijnselen. Hoe ernstig de
emotionele schade is, is nu nog niet te overzien.

Url van het activiteiten
Open
verslag. Vul de link in waar het We hebben vooral een aanbod aan expressie opgezet, met veel muziek, theater, dans
activiteitenverslag te vinden is. etc onder leiding van speciaal opgeleide Peruaanse leraren en artiesten.

We kijken daarna hoe alles zich ontwikkelt in de loop van het jaar om eventueel
(psychologische-emotionele) hulp te intensiveren of hopelijk te kunnen afbouwen en
normaliseren.
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

365.414

€

+
€

+

250.026

+
250.026

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

365.414

364.294

€

+
€

€

365.414

0

250.026

https://stichtingninos.com/pdf/Jaarrapportage%202020.pdf

+
€

364.294

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.120

Totaal

€

365.414

+
€

248.794

248.794

€

1.232

€

250.026

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+
0

€

11

€

11

€
€

239.193

+

€
€

239.193

410.360

+
410.360

+

+

€

239.193

€

410.371

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

114.783

€

268.395

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

6.007

Overige lasten

€

2.318

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

584

464

€
€

6.489

€

2.397

123.692

€

277.745

115.501

€

132.626

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De activiteiten van de Peruaanse stichting zijn sinds de start van de opvangactiviteiten
in principe ongewijzigd gebleven. De kosten zijn meegegroied met de indexen over die
jaren en alleen op die wijze toegenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://stichtingninos.com/pdf/Jaarrapportage%202020.pdf

De afgelopen 2 coronajaren laten door de verplichte lockdowns een ander beeld zien.

Open

