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Beleidsplan 
 
In 2009 hebben twee in Peru wonende Nederlandse onderwijsspecialisten het initiatief genomen 
om de Peruaanse organisatie Asociación El Manguaré op te richten met de doelstelling om zich in 
brede zin in te zetten voor de kinderen in de achterstandswijken van de geïsoleerde junglestad 
Iquitos, gelegen in het oerwoud aan de Amazonerivier in Peru in Zuid-Amerika. Opvang van 
kansarme kinderen en bestrijding van het analfabetisme zijn belangrijke onderdelen van het werk 
van deze Peruaanse Asociación (stichting).  
 
De Nederlandse Stichting El Manguaré, is opgericht om de Peruaanse Asociación El Manguaré 
in Iquitos te steunen door fondsenwerving en fondsenbeheer. De einddoelstellingen voor de 
Nederlandse Stichting El Manguaré en de Peruaanse Asociación El Manguaré zijn dan ook 
volkomen identiek en zijn hieronder omschreven. 
 
Betrokken personen en initiatiefnemers van de Asociación El Manguaré: 
Marielle Pepels - lerares basis- en speciaal onderwijs, woont sinds het jaar 2006 in Iquitos, 
voorheen belast met het onderwijs van de kinderen van het Kinderhuis Arco Iris in Iquitos en het 
opzetten van een efficiënt  
onderwijssysteem op scholen buiten het Kinderhuis. 
Yolanthe van de Graaff - ontwikkelingspsychologe, woont sinds het jaar 2000 in Iquitos en was 
gedurende 6 jaar directrice van het Kinderhuis Arco Iris. 
David Cubas Encinas - lokale onderwijzer, werkzaam bij het DREL (plaatselijk overkoepelend 
onderwijsorgaan). 
 
De doelgroep: 
Kinderen uit de achterstandswijken van Iquitos en omgeving. 
 
 
Doelstelling. 
 
Achtergrondschets:  
Iquitos, een stad met ruim 500.000 inwoners en omwoners midden in het Amazone oerwoud in het 
Zuid-Amerikaanse land Peru, kent vele achterstandswijken met gebroken gezinnen. De bevolking 
heeft nog veel indiaans bloed en leeft veelal van de natuur, vooral van het groene woud en de 
rivier de Amazone met haar zijtakken. Een nationale maatschappelijke zorg, zoals wij die in 
Nederland kennen, is er niet. De regering verstrekt weinig of geen middelen vanuit de hoofdstad 
Lima en het onderwijs is ver beneden peil. Kinderen leven vaak in zorgwekkende omstandigheden 
omdat zij maar één ouder hebben, die niet goed op hen kan passen, vaak niet kan voeden of hen 
de straat op stuurt om snoepjes te verkopen, waarbij het onderwijs er bij in schiet. Meestal gaat het 
dan om alleenstaande moeders met meerdere kinderen, vaak van verschillende vaders. Binnen 
deze gezinnen is er doorgaans sprake van geweld en misbruik. De werkeloosheidscijfers zijn erg 
hoog, met als resultaat dat 62% onder de armoedegrens en 42% in extreme armoede leeft 
(Ministerie van Gezondheidszorg, 2004). Het percentage analfabeten en laag geschoolden is 
schrikbarend. Volgens een nationaal onderzoek van het Ministerie van Onderwijs (2003) is ruim 
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17% van de 5-15 jarige kinderen van Iquitos nooit op een school ingeschreven geweest. Van de 
kinderen die wel naar school gaan, maakt bijna 10% hun opleiding niet af.  
 
Visie: Om een betere kans te hebben binnen de harde realiteit van Iquitos, moet een kind 
minimaal beschikking hebben over:  
- verzorging en levensonderhoud 
- liefdevolle opvang met aandacht voor normen en waarden 
- stimulatie van zijn cognitieve, emotionele en creatieve ontwikkeling  
- vorming van een zekere mate van zelfwaardering en zelfvertrouwen 

Omdat het aantal kinderen, dat over bovengenoemde basisvoorwaarden geen beschikking heeft, 
vele malen groter is dan het aantal dat wij jaarlijks persoonlijk kunnen helpen, werken wij intensief 
samen met gemeentelijke instanties, scholen, leraren en ouders. Hiermee breiden wij het bereik 
binnen de doelgroep uit en is er sprake van wederzijdse kennisoverdracht, waardoor de 
continuïteit van de programma’s gegarandeerd wordt. De opzet is dat de door ons gestarte 
programma’s na enkele jaren vrijwel zelfstandig kunnen draaien zodat wij onze steun op een 
volgende achterstandswijk kunnen richten.  
 
Missie: 
El Manguaré wil een vicieuze cirkel doorbreken door toegang te verschaffen tot het onderwijs 
voor de kinderen in achterstandsbuurten van Iquitos door de volgende projecten: 
 

  "Ik besta en ga naar school"  
  "Onderwijskwaliteitsverbetering"         
  "De VBO-school El Manguaré"                                    
  "Vroegtijdige Stimulatie" 

 
De uitvoering van deze projecten wordt in detail beschreven in het projectplan dat voor een 
periode van drie jaren wordt samengesteld.  
 
 
Nederlandse vrijwilligers. 
De Asociación El Manguaré in Iquitos streeft er naar om Nederlandse vrijwilligers en scholen bij 
het werk in Peru te betrekken, zodat een brug voor wederzijdse overdracht van ervaringen en 
kennis tussen Nederland en Peru ontstaat. De Stichting El Manguaré betrekt in Nederland ook 
Nederlandse vrijwilligers, die reeds voor een onderwijsprogramma in Peru hebben gewerkt, bij de 
organisatie en uitvoering van de doelstelling. Dit garandeert een goed begrip van de lokale situatie 
bij het bestuur van Stichting El Manguaré. 
 
 
Financiering van vorenstaande projecten. 
In Peru zijn voor de uitvoering van de genoemde projecten geen financiële middelen beschikbaar 
en de Peruaanse algemene nut instelling kan alleen bestaan met de financiële steun van derden. 
Voor dit doel is de Nederlandse Stichting El Manguaré in het leven geroepen. De voornaamste 
taken van de Nederlandse Stichting zijn de fondsenwerving en het fondsenbeheer ten bate van de 
Peruaanse stichting. 
De projecten in Peru zijn een voortzetting en uitbreiding van onderwijsactiviteiten die de 
initiatiefnemers in Peru op gang brachten binnen en buiten het Kinderhuis Arco Iris, waar beiden 
een aantal jaren werkzaam waren. Hun onderwijsproject van het Kinderhuis Arco Iris werd in 2007, 
2008 en 2009 reeds gesteund door de Nederlandse organisatie Impulsis (initiatief van Edukans, 
ICCO en Kerk in Actie). Het projectdeel voor de onderwijsverbetering buiten het Kinderhuis Arco 
Iris zal worden verzelfstandigd en vormt een onderdeel van de werkzaamheden van de Peruaanse 
El Manguaré. Dit deel wordt aangevuld met een lopend programma om zwervende kinderen weer 
in te laten stromen in het onderwijs. De werkzaamheden van de Peruaanse instelling is gestart op 
1 augustus 2009.  
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ANBI status. 
De Nederlandse Stichting heeft direct na de oprichting de ANBI status van de Belastinginspectie 
verkregen. Het werk van de Stichting is van nut beogende aard, waarbij de geworven inkomsten 
niet voor particulier gebruik bestemd is. 
 
Fondsenwerving. De Nederlandse Stichting zal op korte termijn beginnen om voor genoemde 
projecten de financiële middelen bijeen te brengen om de nodige investeringen in Peru te doen en 
de eerste projectkosten te dekken. Afhankelijk van de geworven fondsen zal het project op 
financieel verantwoordelijke manier geleidelijk opgebouwd en uitgebouwd worden. De fondsen 
zullen nauwkeurig besteed worden aan de in de doelstellingen omschreven activiteiten van de 
Asociación El Manguaré. De Nederlandse Stichting zal fondsen werven door: 
Het verkrijgen van donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen. 
Het verkrijgen van sponsorgelden. 
Het verkrijgen van subsidie. 
 
Kosten. 
Kosten in de Nederlandse Stichting zullen beperkt blijven tot administratieve kosten en leges. Er 
zullen geen vacatiekosten betaald worden en onkosten zullen slechts in beperkte mate uitgekeerd 
worden. Alle medewerkers zullen hun werkzaamheden op vrijwillige en onbezoldigde basis 
verrichten. 
 
Beheer van de inkomsten. 
Het beheer van de inkomsten ligt bij het bestuur, waarvan de bestuursleden een verantwoordelijke 
positie in de maatschappij innemen en bestuurlijke en financiële ervaring kunnen aanwenden. De 
fondsen worden in samenspraak met de Peruaanse instelling zodanig beheerd en besteed, dat er 
een gezonde ontwikkeling van het project tot stand komt. 
 
Financiële verslaglegging. 
Het Stichtingsbestuur zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een financieel rapport 
presenteren. 
 
 
 


