
 

 

Jaarverslag 2017: Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld? 

   

Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika 

Stichting Tinku heeft in 2017 nieuwe projecten in Latijns Amerika gesteund. Vrienden van Stichting Tinku 

geld ingezameld voor het project Speeltuinen voor iedereen “Parques infantiles para todos”, in Cochabamba 

Bolivia. Het geld is besteed aan een praktische cursus over inclusief spelen voor ambtenaren openbare ruimte 

en studenten architectuur. Ook is er een hippocampus rolstoel aangeschaft. Met deze all terrein rolstoel 

kunnen mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel ook in de natuur komen en op minder toegankelijke 

plekken van speeltuinen. 

 
 

 

Daarnaast is geld ingezameld voor Gezond eten op het Internaat, een initiatief van de school San José de 

Calazans  in Anzaldo Cochabamba, Bolivia. De school heeft ongeveer 600 leerlingen die afkomstig zijn van 

kleine plattelandsgemeenschappen, verspreid over de bergen in de Gemeente Anzaldo. Op het internaat zijn 

ongeveer 100 jongens en meisjes die ver weg wonen en niet elke dag naar huis kunnen gaan. Stichting Tinku 

steunt de populaire eetzaal om het eenzijdige dieet 

van de leerlingen te verbeteren en te variëren, 

zodat zij gezond kunnen eten. 

Stichting Tinku heeft samen met jongeren die 

vrijwilligerswerk of een stage in Latijns Amerika 

doen geld ingezameld voor de projecten van de 

vrijwilligers. Zo werd het weeshuis in Tarapoto, 

Peru, zowel financieel als met hulp ter plaatse 

gesteund. Het weeshuis verzorgt kinderen van 

verschillende leeftijden. Na schooltijd hebben de 

vrijwilligers geholpen met huiswerk, knutselen, 

sportactiviteiten en met het organiseren van 

excursies. De kinderen waren erg blij met de hulp. 

Stichting Tinku zal zich blijven inzetten voor de gezondheid van kinderen op het plateland van Bolivia en 

Peru en voor een gezonde afleiding voor alle kinderen in de speeltuinen van Cochabamba, Bolivia. 

Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku 

  

 

 



Financieel jaarverslag 2017   

Stichting Tinku is erg blij met de verschillende donateurs en vrijwilligers die in 2017 samen € 1835,50 

hebben ingezameld voor enkele projecten van Tinku. Daardoor kon  Parques infantiles para todos, in 

Cochabamba, worden gesteund met € 1570. Dit jaar hebben we samen met jonge Nederlandse vrijwilligers 

die hun stage of vrijwilligerswerk in Bolivia en Peru hebben gedaan, geld verzameld voor de projecten waar 

zij hebben gewerkt. Dit leverde totaal € 670 op voor de projecten in beide landen. Er is € 166 besteed aan 

voorlichting en publicaties, waarmee o.a. flyers en posters zijn gedrukt. De bankkosten zijn licht gestegen 

naar € 87,21. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.  

Duncan Liefferink – Penningmeester 

 

 

 

 

 

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 

 

Jaarrekening 2017

Saldi 1.1.2017

Bankrekening SNS € 1.179,07

Kas € 0,00

Totaal saldi € 1.179,07

Inkomsten Bestedingen

Donateurs/ actie van derden (crowdfunding parques infantiles inclusivos Bolivia)€ 1.570,00 Project Bolivia Parques infantiles € 1.570,00

Giften anders € 75,50 Project Bolivia Internaat Anzaldo € 470,00

Gezamenlijk acties (Vrijwilligerswerk in Latijns Amerika)€ 190,00 Project Perui weeshuis Tarapoto € 200,00

Overige inkomsten Publicaties en voorlichting € 166,00

Bankkosten € 87,21

Totaal inkomsten € 1.835,50 Totaal bestedingen € 2.493,21

Saldi 31.12.2017

Eindsaldo SNS € 521,36

Kas € 0,00

Totaal saldi: € 521,36

Crediteuren 2017 € 0,00 Debiteuren 2016 € 0,00

Saldi+Ink+Cred € 3.014,57 Saldi+Uitg+Deb € 3.014,57

http://www.tinku.nl/
mailto:info@tinku.nl

