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Wat is het doel van Yoreem Foundation?
Het doel van Yoreem Foundation is het leven van mensen in kansarme situaties
een positieve wending te geven. Daartoe ondersteunt Yoreem projecten.
Yoreem zet zelf geen projecten op, maar helpt lokale initiatieven te versterken.
Hierbij worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:
 Alle donaties en schenkingen komen rechtstreeks en voor 100% ten goede
aan de benoemde projecten.
 Aan bestuursleden en vrijwilligers worden geen onkosten vergoed.
 De uitgaven mogen in principe de inkomsten van een boekjaar niet
overtreffen.
 Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd.
 Wanneer projectleiders zonder goede reden hun afspraken niet nakomen
of hun verantwoordelijkheden niet nakomen wordt de steun beëindigd.

Aan welke criteria moeten projecten voldoen?
• De geografische afbakening: Yoreem concentreert zich momenteel op
Peru.
• Er is sprake van een lokaal initiatief dat kansrijk of succesvol is door
enthousiasme en kundigheid van de mensen die de verantwoordelijkheid
dragen.
• Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Het genereren van eigen inkomsten en/of groei naar zelfstandigheid wordt
nagestreefd.

Wat is de toegevoegde waarde van Yoreem?
Yoreem is een kleine stichting, ontstaan uit een particulier initiatief van mensen
die niet weg kijken op momenten dat een beetje hulp een groot verschil kan
maken. In de praktijk kan Yoreem een verschil maken door:

• Financiële ondersteuning op basis van donaties door particulieren en
bedrijven en gerichte fondswerving
• Het inzetten van kennis over:
- Projectorganisatie
- Communicatie
- Ondernemerschap
- Financieel beheer en belastingen
• Klankbordfunctie

Hoe weten we of de middelen goed worden besteed?
De bestuursleden van Yoreem onderhouden persoonlijk contact met degenen
die de projecten initiëren en uitvoeren. Zo nodig worden de projecten bezocht
(uiteraard op eigen kosten). Daarnaast wordt met elk project afspraken gemaakt
over de wijze waarop aan Yoreem wordt gerapporteerd. Deze rapporten
bevatten altijd een verantwoording van de bestede middelen en een inhoudelijk
verslag (voortgang van het project). Tot slot speelt vertrouwen een grote rol.
Er wordt kritisch geselecteerd en alleen in zee gegaan met mensen die we goed
hebben leren kennen en die beschikken over relevante ervaring en
deskundigheid.

Hoe worden donateurs geïnformeerd?
•
•
•
•

Gerichte rapportages (fondsen op basis van afspraken)
Nieuwsbrief aan alle donateurs, minimaal 2 x per jaar
Het jaarverslag
De website

2019 - 2020
Yoreem concentreert zich in 2019 en 2020 op de volgende activiteiten:
• Pachachaca in Calca, Peru
Pachachaca is gestart als kindertehuis voor circa 15 kinderen (tot ca. 18
jaar) die door de kinderrechter (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden.
In 2015 kwam Pachachaca op het pad van Yoreem, omdat de continuïteit
onder druk stond door het overlijden van de Nederlandse

directeur/eigenaar. Het is een belangrijk project in een kansarme regio,
dat beschikt over mooie, goed toegeruste accommodaties. Yoreem zet
zich in om het voortbestaan te helpen waarborgen. Een PeruaansNederlands echtpaar heeft de verantwoordelijkheid voor het project op
zich genomen (tegen een geringe vrijwilligersvergoeding). Zij beschikken
over brede ervaring en bewezen deskundigheid die zij inzetten om dit
project niet alleen te continueren maar de doelstelling daarvan ook te
verbreden tot een project voor ambulante opvoedingsbegeleiding. Dit
project is in korte tijd gegroeid tot een spil in een netwerk van (bestaande)
voorzieningen voor kinderen in een achterstandssituatie in de regio.
Omdat de vraag om plaatsing veel groter is dan de mogelijkheden is in het
projectplan van Pachachaca voor 2019 nog meer accent komen te liggen
op ambulante, preventieve begeleiding van gezinnen. Er worden vier
onderdelen omschreven:
- Het gezinshuis
- Het educatief gemeenschapshuis
- Ambulante begeleiding
- Duurzaamheid
Aandachtspunten voor Yoreem:
- werven van fondsen en donaties voor verschillende onderdelen van het
project
- financiële adoptie van kinderen door structurele donateurs
- financiële verantwoording geldstromen
- juridische aspecten t.a.v. gebouwen (onderhoud en beheer)
- genereren van duurzame eigen inkomstenbron. Er zijn plannen
uitgewerkt om een tweetal B&B accommodaties op een afgeschermd deel
van het grote terrein te realiseren en zo circa 25% van de begroting
rechtstreeks te kunnen financieren. Hoewel veel fondsen aandringen op
het genereren van eigen inkomsten, is de financiering van de realisering
van de plannen moeilijk. Gerichte fondswerving is nodig.
• Kleine bijdragen – groot verschil
Yoreem ondersteunt Ortwin Hutten, leraar aan de Hoge School Utrecht,
die, na er jaren als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest, jaarlijks een
bezoek brengt aan Peru. Ortwin ondersteunt kinderen/jongeren in hun
opleiding en alleenstaande ouders helpt hij bij het vinden van werk en
goede kinderopvang. Sinds 2015 steunt Yoreem hem in zijn streven om

met relatief weinig geld een groot verschil te maken voor individuele
gezinnen of personen in de hooggelegen gebieden rond Calca.
Ortwin bezoekt ook het project Pachachaca en rapporteert zijn
bevindingen aan Yoreem.
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