
  
Statutaire doelstelling 
 
Doel van de stichting Manos de Amor 
  
De stichting heeft ten doel 
 

a. het op kleinschalige wijze een bijdrage te leveren in het voorzien 
van praktische zorg aan kinderen en jongeren in Peru en het bieden 
van ondersteuning bij (gezondheids)problemen bij de bovenstaande 
doelgroep en hun sociale verbanden; 
b. het zich richten op het ontwikkelen van mogelijkheden om 
jongeren te laten voorzien in hun eigen levensonderhoud door het 
volgen van een beroepsopleiding of praktische vakcursussen, 
waarbij we gebruik willen maken van de mogelijkheden en 
middelen uit de plaatselijke bevolking; 
c. zaken die de doelstelling aanvullen, en voorts al hetgeen met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden werken kosteloos en 
maakt gebruik van vrijwilligers voor het uitvoeren van acties voor het 
bijeenbrengen van gelden.  

Het bestuur van Manos de Amor bestaat uit 4 personen. Van de bestuursleden 
wordt een christelijke levensovertuiging gevraagd. Zij vergadert twee keer per 
jaar. 

Bestemming liquidatiesaldo 

Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting wordt een eventueel 
batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig 
het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig saldo ontvangt, 
kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

  
Motto 
 
Het motto van Manos de Amor is kwetsbare kinderen en hun eventuele sociale 
verbanden te  ondersteunen.  
Manos de Amor vindt deze kinderen waardevol en wil hen helpen zichzelf te 
ontwikkelen. Het Woord van God de Bijbel is hierin de basis van het handelen. De 
steun aan deze kinderen willen we doen door onderwijs en gezondheidszorg ook 
voor hen bereikbaar/mogelijk te maken. Zo kunnen zij een hoopvollere toekomst 
tegemoet zien waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen en een steentje kunnen 
bijdragen aan de sociale verbanden waartoe ze behoren en aan de 
maatschappelijke samenleving 
 
  
Werkgebied 



Bij voorkeur wordt er kleinschalig gewerkt en er wordt gebruik gemaakt van de 
lokale bevolking. Er wordt regelmatig overlegd over wat er plaatselijk nodig is om 
doelmatig  vorm te kunnen geven aan de activiteiten die ondersteund worden 
door Manos de Amor. 
 
Momenteel wordt in 2 gebieden steun verleend: 
 
In de kuststad Trujillo: Hier is een ontbijtproject voor kinderen uit de 
sloppenwijk. Wekelijks wordt er vanuit de plaatselijke kerken aan kinderen en 
jongeren, die de zondagsschool bezoeken een ontbijt gegeven. Op die manier 
worden ze ook met de Bijbel in aanraking gebracht. Daarnaast wordt er aan hun 
sociale verbanden als dit nodig is medische en/of sociale ondersteuning gegeven. 
  
In en rondom het bergdorp Jesus in Cajamarca wordt er ondersteuning aan het 
zondagschoolwerk gegeven. Materiaal ter verwerking van de Bijbelverhalen en 
knutselmaterialen (bijv. kleurpotloden etc.). Ook krijgen de kinderen een 
versnapering of een beker drinken met een broodje. Geleverd door de 
plaatselijke ondernemers. Daarnaast wordt er jaarlijks een vakantiebijbelweek 
georganiseerd voor alle kinderen en jongeren uit het dorp en/of omliggende 
dorpjes. Verder is er ruimte voor pedagogische ondersteuning door het 
onderwijzend personeel van de plaatselijke basisscholen in Jesus. Op 
kleinschalige wijze wordt er georiënteerd om praktische beroepscursussen aan te 
gaan bieden om jongeren mede hierdoor te laten voorzien in hun eigen 
levensbehoeften en/of die van de gezinnen waartoe ze behoren. Anderzijds kan 
er met dit verworven geld ook schoolmaterialen gekocht worden etc. 
 
  
BELEID             
  
Toekomstige projecten en investeringen. Het is een beleidspunt om verder te 
ontwikkelen en te oriënteren op het gebied van (zomer)praktijk cursussen op 
kleinschalige wijze.  
Ondersteuning op het gebied van sociale netwerken. De toename van gebroken 
gezinnen en de daarmee veelal gepaard gaande sociale problemen vraagt om te 
bezinnen wat we hierin als stichting kunnen doen, waardoor de 
randvoorwaarden voor de jongeren veiliger worden en zij zich wellicht beter 
kunnen ontplooien op school. 
 
Onderwijs---    Mogelijkheden om naar school te kunnen gaan met 
schoolboeken en materialen en als het nodig is een uniform. 
 
Gezondheid --- Verstrekken van medische zorg (medicijnen en/of een operatie) 
of verpleeghulpmiddelen. 
 
Zondagsschool --- Aankoop van (Kinder)Bijbels en doorontwikkeling van 
ondersteunend materiaal. Toerusting leidinggevenden. 
Vakantiebijbelweek meerdere keren organiseren en uitbreiden met spel- en 
andere activiteiten. 



  
Werving van gelden 
 
Het bestuur maakt gebruik van vrijwilligers bij het verwerven van gelden voor de 
doelstelling. Er is geen sprake van structurele fondsen of subsidie. 

  
Meerjarenplan Manos de Amor 
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