Jaarverslag 2020: Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld?
Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika
De impact van de coronapandamie was in 2020 in landen als Perú en Bolivia veel groter dan in Nederland.
Grote delen van de economie kwamen tot stilstand. Scholen, Universiteiten, restaurants en anderen openbare
plekken gingen dicht, maar online lessen zijn in Perú en Bolivia niet voor iedereen toegankelijk. Door het
krimpen van de informele economie werden juist de minst bedeelden het hardst getroffen.
Stichting Tinku heeft in Peru bijgedragen aan een lokaal initiatief voor medische hulp in de provincies
Utcubamba, Bagua en Condorcanqui.
Met de donatie van € 15.000 eind 2019 heeft Stichting Tinku in 2020 het wat grotere project Wiñay Tambo
kunnen steunen. Wiñay Tambo is een Quechua woord en betekent “Plaats van rust en permanente
bevoorrading”. Dit is een experimentele modelboerderij met biologische moestuin en een eenvoudige kas,
gelegen in het dorp Llulluchani, op het plateland van Cochabamba. Belangrijke aspecten van het project zijn
de herbebossing, erosiebestrijding, irrigatie en agroforestry. De lokale gemeenschap kan er leren over
methodes en gewassen die zij zelf niet kennen en waar zij zelf aan mee kunnen werken op hun eigen land,
zodat ze meer zelfvoorzienend kunnen worden.

In januari, het regenseizoen, is gewerkt aan een Agroforestry pilot, waaraan 220 basis- en middelbare
scholieren van de school San José de Calasanz deelnamen. Met hulp van 70 studenten per dag, 2
leerkrachten, en een bosbouwingenieur zijn op de kale bergen van het dorp 600 zaailingen gepland en aan
de randen van de wegen door het dorpje Llulluchani nog eens 250 zaailingen. De bomen zijn van belang
voor de gewassen, het vasthouden van water en met de activiteit wil het project ook kinderen en jongeren
bewust maken van het belang van de inheemse natuurlijke ecosystemen.
Eind 2020 hoorden wij dat de coronamaatregelen ook in dit project hun tol hadden geëist. Tijdens de strenge
lockdown in de droge periode (juni – augustus) konden de zaailingen niet beschermd worden tegen droogte
en zelfs een kleine brand. Ook de gewassen in het project en het hele dorp hadden ernstig te lijden.

In Llulluchani verliest een groot deel van de families elk jaar een deel van hun schaarse en waardevolle
landbouwgrond, inclusief gewassen, tijdens het regenseizoen. Door de sterke overstromingen “mazamorras”
zijn deze landbouwgebieden kwetsbaar voor erosie. Met het aparte project “Dijk tegen overstromingen” is
de kwetsbare landbouwgrond aan de oevers van de riviertjes Llulluchani en Uma Pirwa beschermd door het
aanbrengen van schanskorven. Er werd voor dit project samengewerkt met de gemeente van Anzaldo. De
oevers zijn ingeplant met inheemse boomsoorten (Chillijchi, Retama en Sehuencas).

Stichting Tinku heeft ook een burgerinitiatief gesteund. Dit betrof een herbebossingsdag genaamd "Chimore
ik hou van je groen - Chimore te quiero verde". De initiatiefnemer, Consuelo Montaño, heeft gezorgd dat de
campagne werd gesteund door particuliere- en overheidsorganisaties. Wij hopen dat het planten en
adopteren van een boom brede navolging krijgt.
Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku

Financieel jaarverslag 2020
Vrienden van Stichting Tinku hebben in 2020 een bedrag van € 140 gedoneerd voor een
herbebosingsproject in Villa Tunari, Bolivia. De coördinatrice gaf haar vrijwilligersvergoeding terug aan de
stichting zodat hiermee projecten konden worden gesteund in Bolivia en Perú. Er is een bijdrage gedaan in
natura voor de projecten van de stichting in Latijns Amerika ter grootte van € 775.
In 2020 werd een bedrag van vrijwel € 15000 overgemaakt naar het project Wiñay Tambo in Bolivia. De
gespecificeerde verantwoording van dit project heeft de stichting gecontroleerd.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Duncan Liefferink – Penningmeester Stichting Tinku

Jaarrekening 2020
Saldi 1.1.2020
Bankrekening SNS
Kas
Totaal saldi

€ 16.081,65
€ 0,00
€ 16.081,65

Inkomsten
Donateurs/ actie van derden
Bijdragen in natura

Bestedingen

Giften (teruggave vrijw. vergoeding)

€ 140,00
€ 775,00
€ 1.000,00

€ 14.997,23
Project Bolivia-Wiñay Tambo
€ 140,00
Project Bolivia-Herbebosing in Villa Tunari
€ 460,00
Project Bolivia-Dijk tegen overstroming
Project Peru- Corona hulp (niet via rek. Tinku) € 400,00
€ 775,00
Kosten in natura
€ 1.000,00
Vrijwilligersvergoeding
Bankkosten
€ 113,82

Totaal inkomsten

€ 1.915,00

Totaal bestedingen

€ 0,00

Crediteuren 2020
Saldi+Ink+Cred

€ 17.996,65

€ 17.886,05

Saldi 31.12.2017
Eindsaldo SNS
Kas
Totaal saldi:

€ 110,60
€ 0,00

Debiteuren 2019

€ 0,00

Saldi+Uitg+Deb

€ 110,60

€ 17.996,65

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. 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

