
Activiteitenverslag 2021 ~   Stichting Manos de Amor 

 

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 2021 hebben we ondersteuning geboden aan het project Jesus in Peru. Ook dit jaar hebben we 
vanuit de stichting het kinderwerk in Jesus en omliggende bergdorpen kunnen geven. Door de 
aanhoudende coronapandemie en daarmee ook de doorgaande sluiting van de scholen is er een 
periode geen kinderwerk geweest. Het kinderwerk is uitgebreid met het bergdorp Chuco waar ook 
veel kinderen naar toe komen. Het kinderwerk houdt in dat kinderen uit de buurt de zondagsschool 
bezoeken. Daar krijgen de kinderen een ontbijtje of fruit en wat te drinken. Ook het materiaal voor 
de zondagsschool is hier van gekocht. Daarnaast kregen de kinderen met Nieuwjaar een Bijbels 
traktaat met een klein cadeautje. 
 
Naast het kinderwerk hebben we ter ondersteuning van de coronapandemie een particuliere gift 
ontvangen waar maaltijden van zijn bereid en uitgedeeld. De ingrediënten zijn ingekocht op de 
plaatselijke markt, waar de lokale bevolking hun producten verkopen. Gemeenteleden van de kerk 
hebben met elkaar de maaltijden bereid en gezorgd dat de allerarmsten deze konden komen 
ophalen. Het ging om een eenmalige bijdrage om de sociale verbanden mee te helpen ondersteunen. 

 
Activiteiten om doelen te kunnen realiseren 
 
Risico’s en onzekerheden 
 
Voor de projecten in Jesus en Chuco zijn we, naast het kinderwerk, op zoek naar mogelijkheden om 
deze projecten met andere middelen te ondersteunen. In 2019 hebben we op het project 
aangegeven, dat we bereid zijn om (na goedkeuring van het bestuur) zelfvoorzienende projecten met 
microkredieten te ondersteunen. Tot op heden is er nog geen microkrediet verstrekt en zijn we aan 
het oriënteren, wie hier voor in aanmerking zouden kunnen komen. 
 
Verder willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de fysieke ruimte waar de kinderen 
samen komen in Chuco te herstellen. Door hevige regenval is er schade aan het gebouw en dat zorgt 
ervoor dat het kinderwerk buiten gegeven moet worden. 

 
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. Dit jaar mocht de 



Goede Doelenmarkt weer gehouden worden. We hebben met een stand van Manos de Amor 
pannenkoeken en wafels verkocht, hierdoor konden we inkomsten genereren en naamsbekendheid 
geven aan de stichting. De geplande winteractie hebben we niet door laten gaan door de corona 
uitbraak aan het einde van het jaar. Hopelijk kan dit in 2022 wel gedaan worden. 
 

Toekomst 
Naast het kinderwerk willen we voor projecten die bijdragen aan een zelfvoorzienend leven, 
microkredieten verstrekken. Daarnaast willen we onderzoeken of we voor de microkredieten kunnen 
aansluiten bij eventuele deelprogramma’s van plaatselijke organisaties in Peru.  
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