Jaarverslag 2016: Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld?
Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika
In 2016 heeft Stichting Tinku haar activiteiten verder kunnen
uitbouwen. Het Wagenings Internationaal Koor is het
resultaat van het participatie project dat wij in 2015 startten:
“Ontmoeten en zingen als kern voor ontwikkeling en
participatie in de Wageningse samenleving”. Het project
maakte zijn integratie doelstelling waar onder andere met
optredens in zorginstelling Pieter Pauw, op Internationale
Vrouwendag en op 5 mei. Het project verzorgde diverse
workshops voor doelgroepen. Het doel van het participatieproject is bereikt: Ontmoeten en samen zingen door
vrouwen met een Nederlandse- of migratieachtergrond,
waaronder vluchtelingen heeft geleid tot meer participatie in
de Wageningse samenleving.
In 2016 heeft Stichting Tinku verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor projecten die
wij in Latijns Amerika steunen of opzetten. In Bolivia zijn we een nieuw project gestart met het Urus indianenvolk
in het Andesgebied van Bolivia. Stichting Tinku heeft samen
met Stichting Hooglandindianen geld ingezameld voor een
drinkwaterproject voor de Urus van het dorp Punaca, Oruro.
De Urus leefden vroeger van de visserij in het meer Lago
Popó. Door mijnbouw en klimaatverandering is het meer
drooggevallen en wordt het Urus volk in zijn voortbestaan
ernstig bedreigd.
Daarnaast heeft Tinku meegewerkt aan een drinkwaterproject
voor 20 families op het platteland van Llulluchani, Anzaldo in
het departement Cochabamba, Bolivia.
Verder
heeft
Tinku
andere
culturele
activiteiten
georganiseerd, zoals een goed bezochte Boliviaanse
filmavond en muzikale Boliviaanse feestelijke ontmoetingen. De opbrengst van deze avonden ging volledig naar
het drinkwaterproject voor de 20 families op het platteland van Anzaldo. Stichting Tinku heeft voor dit project
samengewerkt met Wilde Ganzen.
Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku

Financieel jaarverslag 2016
De in 2015 ontvangen subsidie voor het project “Ontmoeten en zingen als kern voor ontwikkeling en participatie
in de Wageningse samenleving” was toereikend om de geplande activiteiten in 2016 met succes af te ronden en
om enkele kosten van de stichting te kunnen dragen. De gedetailleerde verantwoording van de subsidie is door
de gemeente Wageningen goedgekeurd.

Stichting Tinku is erg blij met de € 522,50 aan giften die tijdens diverse culturele / feestelijke activiteiten zijn
opgehaald voor het drinkwaterproject van de Urus in het dorp Punaca. Daarnaast is € 500 besteed aan het
drinkwaterproject in Anzaldo. Beide projecten bevinden zich in het departement Cochabamba, Bolivia. Het
project in Anzaldo was mogelijk doordat de coördinatrice van Stichting Tinku haar vrijwilligersvergoeding heeft
gedoneerd.
Duncan Liefferink – Penningmeester

Jaarrekening 2016
Saldi 1.1.2016
Bankrekening SNS
Kas
Tot aal saldi

€ 5.695,15
€ 0,00
€ 5.695,15

Inkomst en
Donateurs

Best edingen
€ 522,50

Project Nederland, Wag. Int. Koor

€ 3.449,04

Gezamenlijk acties

Project Bolivia Urus, Oruro

€ 522,50

Overige inkomsten
Subsidies

Project Bolivia Anzaldo, Cochabamba
Bankkosten

€ 500,00

Publicaties, internet en voorlichting

€ 500,00

Tot aal inkomst en

€ 522,50

Tot aal best edingen

€ 67,04

€ 5.038,58

Saldi 31.12.2016
€ 1.179,07

Eindsaldi SNS

€ 0,00

Kas
Totaal saldi:
Credit euren 2016
Saldi+Ink+Cred

€ 0,00
€ 6.217,65

€ 1.179,07
€ 0,00

Debit euren 2015
Saldi+Uit g+Deb

€ 6.217,65

Stichting Tinku is ervan overtuigd dat ontwikkeling bij de mensen zelf begint.
Stichting Tinku stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten, tegen te komen,
en met elkaar hun talenten, problemen, successen, en culturele achtergronden
te delen. De ontmoeting van kennis, vaardigheden en middelen maakt het
verschil in de levens van mensen.
Stichting Tinku heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw
gift is aftrekbaar voor de belasting. ANBI fiscaalnummer 855724596. Uw
donatie is volledig aftrekbaar als u ervoor kiest om stichting Tinku minimaal 5
jaar lang te steunen. Dat kan zonder tussenkomst van een notaris. U kunt
Stichting Tinku met KvK 64571130 steunen door donateur te worden. U kunt
uw gift overmaken op: NL71SNSB0927457784.
Alle bijdragen zijn welkom!
www.tinku.nl

info@tinku.nl

tel: 0610750126

