
 

 

Jaarverslag 2019: Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld? 

 

Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika 

 

Stichting Tinku is enthousiast dat we in 2019 samen met mensen in Peru en Bolivia hebben gewerkt aan 

concrete voorstellen. Een resultaat daarvan is het project Wiñay Tambo, waarvoor stichting Tinku aan het 

eind van 2019 een donatie van € 15.000 heeft ontvangen. Het project Wiñay Tambo beoogt de komende 

jaren een kleinschalige experimentele modelboerderij op te zetten in het dorp Llulluchani, op het plateland 

van Cochabamba. Het project richt zich op herbebossing, erosiebestrijding, irrigatie en agroforestry, 

waarbij de lokale 

gemeenschap kan leren 

over methodes en gewassen 

die zij zelf niet kennen en 

waar zij zelf mee aan de 

slag kunnen om zo meer 

zelfvoorzienend te worden. 

De zone rond Llulluchani, 

zoals een groot deel van de 

Andes, is erg droog en de 

grond hier is extreem 

stenig. De regen die er valt 

komt in een kleine periode 

en is vaak zo intens dat 

erosie en 

aardverschuivingen 

voorkomen. Werken aan 

duurzame landbouw en bosbouw is in dit gebied zeer arbeidsintensief. De mensen trekken naar de stad 

omdat zij niet rond kunnen komen van hetgeen de grond hen oplevert.  

In 2019 werd met een groep Peruaanse professionals meegewerkt aan verschillende initiatieven gericht op 

lokale ontwikkeling en het ondersteunen van lagere overheden en lokale NGO’s. Zo is bijgedragen aan een 

project van de NGO CEDISA in de regio San Martin gericht op de ondersteuning van en het respect voor de 

rechten van LHBTI'ers. CEDISA - Centrum voor Onderzoek en Ontwikkeling in San Martín, moedigt de 

deelname van het maatschappelijk middenveld aan in de strijd tegen discriminatie en stigmatisering van de 

LHBTI gemeenschap in de San Martín Regio.  

Tot slot liepen ook enkele activiteiten die Stichting Tinku in voorgaande jaren in Nederland heeft opgezet 

of gesteund door.  

Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku   



 

Financieel jaarverslag 2019   

Stichting Tinku ontving in 2019 een donatie van € 15000 voor het project Wiñay Tambo. Hoewel het project 

al is gestart in 2019 is stichting Tinku pas in 2020 gestart met het financieel bijdragen aan het project in 

Bolivia. Voor de voorbereiding en uitwerking van het project zijn door de professionals in zowel Bolivia als 

in Nederland geen kosten in rekening gebracht bij de stichting. 

Ook de activiteiten in Perú en Nederland hadden een pro deo karakter. Een donatie via onze stichting aan 

het LHBTI project van Cedisa verliep niet via de bank (mede vanwege de hoge transferentiekosten), maar is 

wel als zodanig opgenomen in de jaarrekening. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.  

Duncan Liefferink – Penningmeester Stichting Tinku 

 

 

 

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. Het ANBI fiscaal nummer is 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 2019

Saldi 1.1.2019

Bankrekening SNS € 1.170,65

Kas € 0,00

Totaal saldi € 1.170,65

Inkomsten Bestedingen

Donateurs/ actie van derden (crowdfunding parques infantiles inclusivos Bolivia)€ 15.000,00 Project Bolivia-Wiñay Tambo € 0,00

Giften (niet via de bank) € 100,00 LHBTI project CEDISA (niet via de bank) € 100,00

Bankkosten € 89,00

Totaal inkomsten € 15.100,00 Totaal bestedingen € 189,00

Saldi 31.12.2019

Eindsaldo SNS € 16.081,65

Kas € 0,00

Totaal saldi: € 16.081,65

Crediteuren 2019 € 0,00 Debiteuren 2018 € 0,00

Saldi+Ink+Cred € 16.270,65 Saldi+Uitg+Deb € 16.270,65

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

