JAARVERSLAG 2018 YOREEM FOUNDATION
De Stichting Yoreem Foundation is op 7 maart 2006 notarieel opgericht
en op 8 maart 2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht onder nummer 302113051.

De stichting heeft als doel om in materiële en immateriële zin instellingen en projecten in Nederland
of daarbuiten te ondersteunen. Het gaat daarbij om maatschappelijke, ideële, sociale, charitatieve
en algemeen maatschappelijke doelen.
Bestuur
In 2017 is het bestuur ongewijzigd: Wim Wesselo, penningmeester, treedt op als interim voorzitter.
Judith Ravestein is secretaris. Het bestuur wordt bijgestaan door Wouter Driessen voor het
onderhouden en moderniseren van de website. Ook verzendt Wouter de nieuwsbrief zodanig dat
deze eenvoudig is te lezen met behulp van een smartphone. Er zijn nog slechts enkele donateurs die
via papier willen communiceren.
Geconstateerd is dat het wenselijk is het bestuur te versterken.
In het verslagjaar is het bestuur bijeengeweest op 15 februari, waarbij ook Wouter aanwezig was.
Ook op 16 mei en 14 november is het bestuur bijeen geweest: Het jaarverslag 2017 is vastgesteld.
Wederom is besloten de bureau-kosten van Yoreem te blijven beperken tot de kosten van de bank
en de hosting van de website. Dit impliceert dat er – conform de doelstelling van Yoreem – geen
beloningen en/of onkostenvergoedingen worden betaald voor het werk van Yoreem.
Nu, sinds enkele jaren, de nieuwsbrief twee keer per jaar wordt verzonden aan alle belangstellenden
en donateurs en deze ook via de website te lezen is, is de website zelf wat compacter vormgegeven.
Hieraan is – gefaseerd – gewerkt in het verslagjaar. In 2019 zal de website zijn uiteindelijke vorm
hebben en gemakkelijker kunnen worden bijgehouden.
Op 16 mei is overleg gevoerd met Ortwin Hutten en Liesbeth Kerstens, die bij hun werk in Peru
worden ondersteund door Yoreem. Op 14 november was Liesbeth met haar echtgenoot Pavel weer
in Nederland en is er met hen en met Ortwin Hutten, die ook als adviseur optreedt voor het project
Pachachaca, overleg gevoerd. Met name over de duurzaamheid. Het project Pachachaca in Calca,
Peru, is voor een kleine stichting als Yoreem een grote verantwoordelijkheid. Er vindt regelmatig
overleg plaats via de mail of de app. Er wordt gewerkt met een transparante begroting en planning.
De communicatielijnen zijn kort.

Er is in het verslagjaar actief gewerkt aan de vergroting van het aantal donateurs. Voor het project
Pachachaca zijn gericht fondsen aangeschreven. Punten van aandacht zijn de wens van veel fondsen
om niet structureel te doneren en de noodzaak duurzaam eigen inkomsten te genereren.

Projecten
Centre Helene, Messamena – Kameroen
Sinds de oprichting van Yoreem is er betrokkenheid bij het centrum, waar circa 18 meisjes/jonge
vrouwen, die dreigen aansluiting op de samenleving mis te lopen, begeleiding en onderwijs krijgen.
Er zijn door Yoreem gebouwen gerealiseerd voor onderwijs en overnachting en met steun van de
Marthe van Rijswijck Foundation is er een waterpomp geplaatst, waar het hele dorp gebruikt van
maakt. De salarissen van de leerkrachten werden door Yoreem betaald.
Vlakbij het centrum zijn met hulp van Yoreem kleine cacao- en koffieplantages aangelegd. De
opbrengsten hiervan komen ten goede aan het centrum.
In het vorig verslagjaar heeft Yoreem besloten dat er meer inzicht moest komen in de beleidsplannen
voor de langere termijn en de bijdrage die de overheid van Kameroen zal leveren. In 2018 heeft de
leiding van Centre Helene aangegeven dat de overheden daadwerkelijk financiële steun zijn gaan
leveren en dat – met enige particuliere ondersteuning uit de regio – het project niet langer een
beroep hoeft te doen op Yoreem. Met dit goede nieuws is de zakelijke relatie tussen Centre Helene
en Yoreem beëindigd.
Peru – kleine bedragen – groot verschil
In 2014 is Yoreem in contact gekomen met Ortwin Hutten, docent aan de Hoge School Utrecht, die
veelvuldig reist naar Peru, waar hij jarenlang actief betrokken is geweest bij onderwijskundige
ontwikkelingsprojecten. Ook voor zijn bezoek in 2018 heeft Yoreem hem geholpen voor relatief
weinig geld een groot verschil te maken voor individuele gezinnen of personen in de regio Calca.
Pachachaca, Calca – Peru
Eind 2014 bracht Ortwin Hutten de bestuursleden van Yoreem het project Pachachaca onder de
aandacht. In 2015 is kennisgemaakt met Liesbeth Kerstens en Pavel Marmanillo Barrio de Mendoza.
Dit Nederlands-Peruaanse echtpaar heeft medio 2016 de leiding van Pachachaca overgenomen. Het
betreft een gezinshuis voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. Met veel enthousiasme en
daadkracht werken Liesbeth en Pavel aan het bieden van een veilig thuis voor deze kinderen, maar
hebben zij – gelet op de grote vraag door de kinderrechter om plaatsing – besloten hun doelstelling
te verbreden en ook ambulant werk te verzetten in de regio om gezinnen te begeleiden op weg naar
een leven zonder verwaarlozing, geweld of misbruik.

Daarnaast worden kinderen en hun ouders uit de omgeving betrokken met allerlei cursussen en
workshops om hun kennis, inzicht en eigenwaarde te vergroten. Liesbeth en Pavel zijn bereid hun
deskundigheid en energie in te zetten voor een geringe onkostenvergoeding. De gebouwen worden
gratis beschikbaar gesteld. De overheadkosten van het project zijn daardoor bijzonder laag. Yoreem
zet zich in om fondsen te werven voor de directe projectkosten van de in het projectplan
onderscheiden organisatie-onderdelen:
- Gezinshuis
- Educatief gemeenschapshuis
- Ambulante begeleiding
In 2019 wordt een vierde pijler toegevoegd: duurzaamheid. Het streven is twee B&B accommodaties
te realiseren op een afgeschermd stuk van het ruime terrein om zo circa 25% van de begrotingskosten
zelf – duurzaam – te kunnen financieren. Bij het afsluiten van het jaar 2018 is de financiering van de
totale begroting nog niet veilig gesteld.
Woudenberg, 12 januari 2018
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