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Het Verslag.
Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten van Stichting
Vrienden van Adesa in 2021 en de goede doelen die wij
steunen in Peru. Niet alleen ten behoeve van schenkers en
aanvragers, maar ook ten behoeve van de belastingdienst,
die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of
‘ANBI’ een jaarverslag verwacht: een verantwoording van
de activiteiten van de stichting, alsmede een financiële
verantwoording.
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Algemene Informatie
Stichting Vrienden van Adesa
In Nederland is de Stichting Vrienden van ADESA opgericht om de
projecten van ADESA in Peru te helpen financieren. De stichting is in het
bezit van een ANBI status.
Daarnaast staat ADESA ook in Peru geregistreerd als betrouwbare
organisatie bij het “Agencia Peruana Cooperativa Internacional, APCI” en
staat het ingeschreven bij het Ministerie van Economie en Financien in
Peru.
ADESA Peru is een stichting voor de ontwikkeling van onderwijs en
gezondheidszorg in Peru. Asociación Desarrollo de la Educación y la Salud
is een non-profit organisatie die zich sinds 1984 inzet voor de allerarmsten
in Peru. ADESA is werkzaam in de sloppenwijken in het noorden van de
hoofdstad van Peru, Lima. ADESA ontwikkelt gezondheidszorg- en
educatieprojecten en sociale programma´s. ADESA draagt bij aan een
eerlijke en rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor
iedereen, waar respect voor elkaar en naastenliefde hoog in het vaandel
staan. "Uw naaste liefhebben als uzelf."

Missie
De Stichting Vrienden van Adesa wil via Adesa Peru bijdragen aan een
eerlijke, rechtvaardige wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen
waar mensen elkaar respecteren en de opdracht vervullen: ”houd van je
naaste als van jezelf“.

Visie
De Stichting Vrienden van Adesa wil de zelfredzaamheid van personen
zonder, of met zeer lage inkomens verbeteren, door te voorzien in
betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg. Dit zijn dé belangrijkste
bouwstenen voor een betere toekomst en daarmee komt er zicht op een
beter menswaardig bestaan. Alle kinderen zowel het gezonde als het kind
met een handicap zijn de bestaansredenen van Adesa.

Het Bestuur
Eind 2021 heeft de heer Hans de Kok, voorzitter van Stichting Vrienden van Adesa het
stokje overgedragen. Hiermee is de dagelijkse leiding en bestuur van de stichting
overgedragen aan nieuw toetredend bestuur:
Op 31 december 2021 was de samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden van
Adesa als volgt:
-

De Heer Vincent Vermeulen, bestuurslid
De Heer Marco van der Most, bestuurslid (uittredend bestuurslid Adesa Peru)
Mevrouw Ada van der Horst, bestuurslid (voorheen President Adesa Peru).
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Statutaire Voorschriften
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
jaarrekening op. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Het boekjaar van Stichting
Vrienden van Adesa is gelijk aan een kalenderjaar.
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Fiscale Zaken
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Vrienden van Adesa is aangemerkt als een
ANBI. De stichting heeft in 2021 nog steeds de ANBI status.

Administratie
De administratie in 20201is gevoerd door het bestuur van Stichting Vrienden van Adesa.
Over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is de jaarrekening
voorbereid en opgesteld door het bestuur. De jaarrekening bestaat uit de balans, de staat
van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en de Jaarrekening 2021.

Van het bestuur – Ontwikkelingen 2021
Er is de laatste jaren met een zeer kleine groep in Nederland gewerkt om de noodzakelijke
werkzaamheden voort te kunnen zetten. Logischerwijs is er op zowel Vincent (Vermeulen)
als op Hans (de Kok (13 jaar) reusachtig gesteund en we zijn dan ook als Stichting heel erg
dankbaar voor hun bereidheid om de zaak draaiende te houden.
Hans de Kok heeft echter nu besloten om zich terug te trekken uit ADESA, omdat hij zich
wil wijden aan andere bezigheden; die kan hij niet meer combineren met de
werkzaamheden voor de Stichting. Wij willen Hans van harte bedanken voor zijn
belangeloze inzet!

Wisseling in Bestuur
Dit hiaat kunnen we oplossen door Marco van der Most, nu wonende in Nederland, op te
nemen in het bestuur. Tevens heeft Ada van der Horst zich bereid verklaard om een
bestuursfunctie te aanvaarden. Voorlopig zal dit genoeg zijn om de stichting draaiende te
houden. Niet te vergeten het werk van Nol van Oss, die geen bestuursfunctie ambieert,
maar al vele jaren de Nieuwsbrieven verspreidt.

Adesa Peru
Hans Jonkman blijft de President van ADESA, in Peru. Vooral de laatste jaren met de
Pandemie nog steeds woekerende onder de arme bevolking, is het een behoorlijk zware
taak die hij echter met zeer veel voldoening voltooit. Het werk van ADESA in Peru strekt
zich uit over een periode van 1984 tot 2021, inmiddels dus 37 jaar!

ADESA School in Los Rosales, Ancon
Geweldig dat er nu 215 leerlingen ingeschreven staan bij de ADESA school. Zij volgen
allemaal les op afstand en kunnen zo echt hun best doen om dit schooljaar veel te leren

5

en er het beste van te maken. Ook de docenten zijn zeer gemotiveerd en doen hun best
op afstand, via de camera en de computer les te geven, huiswerk te begeleiden en
examens af te nemen. Een behoorlijke uitdaging maar ze zien het allemaal niet als
onmogelijk. Want een ander alternatief is er praktisch niet. De scholen in Peru blijven bijna
allemaal dicht tot volgend jaar. De hoop is gevestigd op een heropening in maart 2022,
het nieuwe schooljaar dus, maar dat is nog niet helemaal zeker; dit hangt af van het
ministerie van onderwijs in Peru. Wel zijn er in sommige regio’s buiten de grote steden
scholen geopend, maar daar zijn speciale protocollen voor de veiligheid van de leerlingen
en docenten en zijn soms de ouders behoorlijk nerveus over de gezondheid van hun
kinderen.
Mochten de scholen weer open gaan komend jaar, dan is er iedere keer minder keus voor
de leerlingen. Veel privéscholen hebben de afgelopen periode niet overleefd en anderen
zullen overvol zitten.
Ook de staatsscholen zullen de grote groei van het aantal leerlingen moeilijk aan kunnen:
hopelijk kan ADESA daarin voor een groep leerlingen een oplossing bieden. Zij kunnen
dan terecht in een groot en goed onderhouden schoolgebouw, waar net in 2019 nieuwe
vloeren gelegd zijn en nieuwe meubelen in gebruik zijn genomen. Dus al met al klaar voor
een nieuwe start! Dan zou de school kunnen groeien naar 400 leerlingen. Uiteraard is het
voor veel gezinnen een grote uitdaging om lesgeld te kunnen betalen. Door deze
onzekere periode veroorzaakt door de Pandemie is er nog meer werkloosheid en zijn er
ernstige tekorten ontstaan in de economie, dus het lesgeld is voor ouders vaak moeilijk
op te brengen.
Het onderwijs op afstand is een behoorlijke uitdaging voor veel scholen, gelukkig hebben
de docenten op de ADESA school dit goed opgepakt en kunnen ze nu veel betekenen
voor de leerlingen die thuis de lessen achter de laptop volgen.

In Los Rosales: Gebouw middelbare school.
Het streven is de buitenkant van de schoolgebouwen weer van een nieuwe verflaag te
voorzien. De buurt ziet er al zeer netjes uit met nieuwe stoepen en een geasfalteerde weg.
De school heeft heel wat stof over zich heen gekregen door de werkzaamheden en ook
het weer is een factor. Het is een enorme mijlpaal voor de scholen nu verbonden te zijn
door goed begaanbare wegen in los Rosales, na 32 jaar door het mulle zand gelopen te
hebben! Dubbel fijn als straks de scholen weer mogen beginnen, dan hebben we een
dubbel feestje!
Enkele cijfers:
Totaal aantal leerlingen op school in december 2020
Bestaande leerlingen 146 + nieuwe leerlingen 47 = totaal 193
Totaal aantal leerlingen op school in mei 2021
Bestaande leerlingen 168 + nieuwe leerlingen 51 = totaal 219
(kleuter : 49 / basisschool 101 / voortgezet 69)

II.

Medisch Centrum in Año Nuevo, Comas

Gelukkig kunnen veel patiënten hun weg vinden naar het medisch centrum, een veilig
alternatief voor de vele ziekenhuizen, waar men een groot risico loopt op besmetting. Met
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protocollen en de nodige voorzichtigheid doen de artsen en verpleegkundigen hun
uiterste best om de zorg goed en veilig aan te bieden.
Het personeel is gelukkig zelf gezond gebleven en nog steeds zeer gemotiveerd om zich
te blijven inzetten voor de noodzakelijke medische dienstverlening, zeker nu er zoveel
meer nodig is.
De medische diensten en activiteiten die weer geopend mochten worden:
•
Interne geneeskunde
•
Gynaecologie
•
Pediatrie
•
Laboratorium
•
Echografie
•
Apotheek
Begin 2021 mochten er nog de volgende diensten worden geopend:
•
Tandarts
•
Psychologie
•
Baby- en kleuterzorg
•
Logopedie

De Revalidatie programma’s voor kinderen met verschillende handicaps.
Omdat de kinderen, die deelnemen aan de verschillende programma’s van de revalidatie
afdeling van ons Medisch Centrum, bijzonder kwetsbaar zijn en erg vatbaar om besmet te
worden in het algemeen, moesten we alle programma’s stilleggen vanwege het gevaar
van de Covid-19 besmetting juist voor deze grote groep kinderen.
Vanaf het moment dat de pandemie begon heeft de afdeling Sociaal Werk hard gewerkt
om de ouders van deze kinderen te ondersteunen met raad en daad en zoveel mogelijk
inlichtingen aan hen te verschaffen om hen bij te staan. Tevens werd met de
behandelende therapeuten gekeken bij de mensen thuis, welke oefeningen de ouders met
de kinderen zouden kunnen doen, om die zo mobiel mogelijk te laten blijven. Tevens werd
met de sociaal werkers contact gezocht bij de gemeente of zij iets zouden kunnen
bijdragen om deze families te ondersteunen met bijvoeding.

Behandeling van de kinderen in het Medisch Centrum
Alle kinderen worden bij binnenkomst eerst onderzocht met een triage, om te voorkomen
dat er patiënten met Covid zouden kunnen binnenkomen. Maar ondanks de maatregelen
die werden genomen slipten er toch wel patiënten tussendoor. Over het algemeen zijn de
mensen angstig om naar een staatsziekenhuis te gaan, omdat ze daar een veel groter
risico lopen om besmet te raken. De testen die gemaakt moeten worden bij besmetting
zijn of heel duur of ze kunnen niet geleverd worden. De ouders die met hun kinderen naar
het Centrum komen zijn meestal gevallen van ademhalingsproblemen met zuurstoftekort
en geen Covid problemen. Maar door de economische problemen kunnen de ouders de
voorgeschreven medicijnen niet kopen en kopen dan meestal maar een gedeelte daarvan.
Daardoor wordt het kind zieker en de behandeling nog duurder.
Ook zien we dat door de pandemie de “gewone “ patiënten, die voor controles moeten
terugkomen, dit niet meer doen, hetgeen een terugval in de patiënten veroorzaakt. Heel
duidelijk is hier bijvoorbeeld de anaemia (bloedarmoede) in kinderen. Tevens zijn hier
meer gevallen bijgekomen, omdat de families een enorme teruggang meemaken. Er is
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weinig werk dus weinig inkomsten en dan wordt er direct bezuinigd op de maaltijden en
zeker op medicamenten met vaak desastreuze gevolgen.

Behandeling van volwassen patiënten in het Medisch Centrum
De verschillende volwassen patiënten die binnenkomen, worden eerst snel bekeken of ze
geen Covid hebben. Alleen niet gerelateerde Covid patiënten mogen behandeld worden.
Degene die besmet is mag alleen naar een staatsziekenhuis /of ziekenhuis van het
Ministerie van Gezondheid.
De patiënten die binnenkomen met ademhalingsproblemen en een duidelijk tekort aan
voldoende zuurstof hebben, worden allereerst verzocht om een test te laten doen om te
onderzoeken of ze misschien positief zijn op Covid. In dat geval moeten ze dus naar een
ziekenhuis die hiervoor aangewezen zijn.

Personeel van het Centro Medico ADESA
Onder het eigen personeel van het Medisch Centrum zijn enkele gevallen van Covid
geweest, maar gelukkig geen ernstige gevallen en deze personeelsleden zijn weer
genezen verklaard.
Economisch gezien heeft het personeel wel problemen, omdat ze minder uren kunnen
werken, en daarom ook minder salaris krijgen wat natuurlijk direct gevoeld wordt in de
bestedingen voor het huishouden.
Ondanks deze persoonlijke problemen voelt het technisch, administratief en professioneel
personeel een grote verantwoordelijkheid om door te gaan met hun werk.

Donateurs:
Het is met grote spijt dat we ondanks uw hulp toch weer bij u aankloppen door grote
financiële zorgen, ontstaan door deze Covid-19 problemen.
Maar eerst willen we graag bij voorbaat alle donateurs van harte bedanken. We zijn heel
erg blij met uw onschatbare hulp: voor nu en voor de toekomst. We zijn ook verheugd dat
er steeds meer hulp komt uit Peru zelf.
Van meerdere kanten is gelukkig wat geld gekomen. We hopen van harte dat er mensen
zijn die graag willen helpen, zodat we kunnen doorgaan met ons mooie werk. Ook van
enkele persoonlijke vrienden kregen we een onverwachte zeer welkome ondersteuning.
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Resultaten 2021
De staat van baten en lasten ziet er in beknopte vorm als volgt uit:

BATEN

2021

Baten van particulieren1
Baten van bedrijven
Subsidies van Overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten uit beleggingen

2

2020

18649
0
0

19015

16703

16000

0

0

0
0

0
Som der baten

35352

35015

36000

65586

0

0

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Uitvoering programma
Publiciteit en communicatie

0
Werving baten

0

Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van Baten en Lasten

3

0

0

156

148

44

78

36200

65812

-848

-30797

1 Baten van Particulieren lopen naar verwachting terug door een ouder wordend
donateurslandschap.
De donaties en giften zijn afkomstig van organisaties zonder winstoogmerk. De donaties
en giften zijn hoger dan begroot. De inkomsten van organisaties zonder winstoogmerk
zijn hoger dan begroot en ongeveer gelijk als in 2020. Dit is het gevolg van de
voortdurende pandemie.
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Er is minder geld uitgegeven aan website dan begroot. De website van Stichting
Vrienden van Adesa is compleet vernieuwd. De kosten van de website betreffen de kosten
van een domeinnaam. De volledige kosten voor de website worden middel een gift van
Microsoft gedragen. De verwachting is dat de websiteontwikkeling in 2022 verder vorm
gaat krijgen. De leden van het Bestuur hebben in het boekjaar geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden ontvangen.
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Bestemming saldo

(in euro's)
Continuïteitsreserve -/Bestemmingsfonds

Boekjaar
2021
-848
-848
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De Jaarrekening
ACTIVA
2021

2020

90327

91172

90327

91172

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds4
Totaal reserves en fondsen

48485
41842
90327

49330
41842
91172

Kortlopende schulden
Totaal passiva

90327

91172

(in euro’s)

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

Over 2021 heeft Stichting Vrienden van Adesa een exploitatietekort van €848. Conform
de richtlijnen van de verslaglegging wordt door het bestuur € 848 ten laste gebracht aan
de continuïteitsreserve.

4

11

12

Beleid en functie continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting Vrienden van
Adesa voor enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te
komen.
De door het bestuur vastgestelde hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt eenmaal de
jaarlijkse bureaukosten van de stichting Adesa Peru. In 2021 bedroegen deze kosten €
200.000 euro.
Deze norm betreft maximaal éénmaal de totale kosten voor personeel, huisvesting en
kantoor. Per 31-12-2021 is de reserve opgebouwd tot 24% van de jaarlijkse bureaukosten.
De verwachting is dat in 2022, door afnemende donaties geen toevoeging aan de reserve
zal plaatsvinden.
Bovendien zullen de bureaukosten voor Adesa Peru stijgen, gezien de afname in
inkomsten ten tijde van COVID-19 (lesgeld en opbrengsten Medisch Centrum).

Verantwoordingsverklaring
Code goed bestuur voor goede doelen
Het bestuur en de directie van Stichting Vrienden van Adesa onderschrijven de code
Wijffels.

Taken en verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt de strategie,
stelt de financiële richtlijnen vast en heeft eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling
van het beleid. De dagelijkse leiding van Stichting Vrienden van Adesa ligt bij het bestuur.
Het bestuur voert zelf de controle uit over de financiën.
De leden ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur vergadert circa vier keer per jaar. Het jaarplan en de begroting worden door
het bestuur vastgesteld. Het bestuur evalueert zijn werkzaamheden ten minste eenmaal
per jaar.

Risicobeheersing
Het bestuur heeft een risicokader opgesteld dat periodiek door de penningmeester van
het bestuur en de directeur wordt doorgenomen en waar wenselijk herzien. Het
risicokader heeft als doel de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen om zo
duurzaam de doelen in Peru te kunnen ondersteunen.

Optimale besteding van de middelen
De financiële middelen dienen zo veel mogelijk te worden besteed aan de primaire
doelstelling van Stichting Vrienden van Adesa. Voor een optimale besteding van de
middelen wordt een weloverwogen besluitvorming toegepast bij grote uitgaven. De
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besteding volgt daarbij de begroting die jaarlijks wordt opgesteld en per kwartaal wordt
besproken met de Stichting Adesa Peru.

Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven.
De Stichting Vrienden van Adesa is mede verantwoordelijk voor de werving van fondsen
die nodig zijn voor de projecten van Adesa in Peru. Daarbij gelden de volgende
gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten:
•

Noodzaak van Adesa om te gaan Peruaniseren om zo duurzaamheid te
waarborgen.

•

De fondsenbehoefte van het team in Peru en de wervingscapaciteit in Nederland
moeten met elkaar in overeenstemming zijn

•

Adesa Peru is volledig transparant. Elke uitgave kan worden verantwoord .

•

Er worden niet meer projecten gestart dan het team in Peru aan kan.

•

Adesa heeft als beleid om langlopende projecten waar mogelijk af te bouwen, dit
ligt in lijn met ons uitgangspunt om te verduurzamen, dit betekent dat we meer
geoormerkte fondsen zullen vragen voor hulpbehoevende projecten.

Het bestuur heeft als beleid een voorzichtige inschatting te maken van de te verwachten
fondsen. Op basis van deze voorzichtige begroting wordt ook de jaarlijkse te verstrekken
gelden aan Peru bepaald. Dit mede gelet op de liquiditeitspositie (spreiding ontvangsten
donaties gedurende het jaar) en uiteindelijk de aanwas van de reserves (continuïteit).

De gelden van de Stichting worden verworven door:
- vrijwillige periodieke bijdragen/donaties - schenking door notariele
akte
- bijdragen van kerken en/of particulieren
- bijdragen van andere stichtingen en fondsen
De stichting heeft behalve een meerjarenbegroting voor de komende vijf jaren waaruit
blijkt hoeveel gelden de komende jaren naar verwachting zullen worden geworven en
uitgegeven, ook een (financieel) beleidsplan waarin kaders voor de inzet en de werving
van de gelden zijn opgenomen.
Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de
uitvoering van de programma’s van Adesa in Peru. Jaarlijks evalueert de Stichting Vrienden
van Adesa alle projecten in de programma’s. Het team reflecteert voortdurend op de
effecten van de interventies voor de lokale bevolking in Peru.
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Verantwoording
Verantwoording gevoerde beleid
De Stichting Iegt verantwoording af van het gevoerde beleid en uitgevoerde activiteiten
middels een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten, te bekijken op onze site,
www.adesa.nl.
Dit beIeidspan is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 1 december 2021.
Namens het Bestuur:

Voorzitter, meneer V.E. Vermeulen

Penningmeester, meneer M. van der Most

Bestuurslid, mevrouw A. van der Horst
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