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Doelstelling, missie en visie  
De stichting heeft ten doel:  
        

 het op een kleinschalige wijze een bijdrage te leveren aan 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;  

 het richten op het ontwikkelen van mogelijkheden om jongeren te laten voorzien in hun 
eigen levensbehoefte door het volgen van een beroepsopleiding of praktische vakcursussen, 
waarbij we gebruik willen maken van de mogelijkheden en middelen uit de plaatselijke 
bevolking en 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 woords.          

 
Doelrealisatie 
In de jaarrekening van 2019 zijn ook projectlasten vanaf september 2018 t/m december 2018 
verantwoord. De onderliggende bescheiden konden voor de verantwoording in 2018 niet tijdig 
worden aangeleverd.  
 
In 2019 hebben we ondersteuning geboden aan het project in het dorp Jesus in de bergen van Peru. 
We zijn blij dat het kinderwerk in 2019 voortgang heeft gevonden. Er zijn kinderen uit het dorp en de 
bergen die naar de activiteiten komen waar de zondagsschool een belangrijk onderdeel van is. De 
kinderen krijgen een ontbijtje of fruit en wat te drinken wat een belangrijke aanvulling is op hun 
dagelijkse voeding. Ook in het concrete materiaal ten behoeve van het werk met de kinderen kon 
Manos de Amor voorzien.  
 
Risico’s en onzekerheden 
Voor het werk in Jesus zijn we, naast het kinderwerk, op zoek naar mogelijkheden om ook andere 
middelen in te zetten om de doelstelling vorm te geven ten behoeve van de toekomst en welzijn van  
kinderen en jongeren. We zijn in oriëntatie om te onderzoeken op welke manier we via microkrediet 
inkomensbevorderend kunnen werken zodat bijvoorbeeld een gezin hun kinderen naar school kan 
laten gaan.  
 
Het bestuur  
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Financiële resultaten 
We hebben diversen giften gekregen. We zijn al onze donateurs erkentelijk en danken iedereen die 
de stichting middels een financiële of andere praktische bijdrage heeft gesteund. 
 
Toekomst 
Naast het kinderwerk willen we voor projecten die bijdragen aan een zelfvoorzienend leven, 
microkredieten verstrekken. Daarbij willen we onderzoeken of we voor de microkredieten kunnen 
aansluiten bij eventuele deelprogramma’s van plaatselijke organisaties in Peru.  
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