
 

 

Jaarverslag 2021: Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld? 

   

Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika 

Vooral door de coronapandemie was 2021 een moeilijk jaar. Dat gold ook voor de projecten in Nederland en Latijns 

Amerika waar Stichting Tinku zich voor inzet. In Bolivia, vooral door het krimpen van de informele economie, werden 

juist de minst bedeelden het hardst getroffen. 

Stichting Tinku heeft een project gericht op de preventie van baarmoederhals- en borstkanker voor vrouwen met 

beperkte middelen van "Casa de Los Niños", financieel ondersteunt. De algemene doelstelling was om medisch-

gynaecologische zorg te bieden aan vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar, door vroegtijdige opsporing van 

kankersymptomen. De uitvoering van dit project doet een groep van ervaren Artsen van het Medisch Centrum "El 

Salvador". Zij garanderen toegang en meer passende interventies met goede medisch-gynaecologische zorg. 

Het medisch personeel  van "El Salvador"  verleent al  meer dan 5 jaar zorg aan vrouwen en kinderen  van het 

zorgcentrum Casa de los Niños en gratis medisch-tandheelkundige zorg voor lokale bevolking.  Nu zal ook, met 

inachtneming van de bijbehorende veiligheidsnormen, de medische zorg van 3 tot 4 vrouwen dagelijks worden 

uitgevoerd. Elke patiënt ondergaat een algemeen onderzoek en er worden monsters genomen voor de Papanicolau-

test. Vervolgens wordt het onderzoek aangevuld met bijbehorende gynaecologisch-obstetrische echo's om oa 

myomen en polycysteuze eierstokken op te sporen. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek, naast de 

echografische rapporten, worden meteen aan de patiënt getoond om hun situatie uit te leggen en de "zien en 

behandelen"-strategie toe te passen. Een vergelijkbare procedure wordt toegepast om mogelijke borstkanker op te 

sporen. Echografische scans van de borsten worden gedaan om mogelijke knobbeltjes te identificeren.  

  

 

Verder werd de eerste fase van het Wiñay Tambo-project gerealiseerd met enkele aanpassingen en variaties. 

Het project bestaat uit 2 fasen: A) Implementatie van de productieve fysieke ruimte (infrastructuur en 



uitrusting) en B) De implementatie van een technisch/pedagogisch programma voor 

landbouwproductie/Voedseltransformatie in samenwerking met lokale scholen. 

A1. Binnen het kasproductiesysteem moest de zonnetent die in 2020 werd geïmplementeerd een 

noodgedwongen aanpassing ondergaan aangezien de op agrofilm gebaseerde bedekking niet bestand was 

tegen de soms extreme weersomstandigheden (harde wind, sterke straling, hagelbuien, enz.). Daarom werd 

de infrastructuur aangepast door transparant plastic golfplaten op het dak. 

  

A2. Wat betreft het vollegrondsproductiesysteem, vond de voorbereiding van het land en het planten twee 

keer plaats: halverwege het jaar en aan het einde van het jaar. Bij beide gelegenheden werd een ploeg met 

juk gebruikt. De eerste wordt het Mishka-planten genoemd (juli-augustus) waarbij traditionele gewassen 

zoals maïs en tuinbonen werden verbouwd. De tweede betreft het zaaien en valt samen met het 

regenseizoen november-december. Dan werden twee soorten maïs, tuinbonen, erwten en aardappelen 

verbouwd. In het bovenste deel, waar de productie regenafhankelijk is, werd tarwe verbouwd. In beide 

systemen werd schapen- en koeienmest gebruikt om een goede productie en oogst van de gewassen te 

garanderen.  

A3. Het irrigatiesysteem dat Wiñay Tambo heeft is eenvoudig en al 100 jaar geleden gebouwd. 

Overstromingen tijdens het regenseizoen zorgen ervoor dat het inlaat- en irrigatiekanaal verstopt raakt met 

sediment, waardoor het regelmatig moet worden schoongemaakt.   

 

 

 



In het geval van de wijnstok werd een druppelirrigatiesysteem (slangen, filter, druppelaars, enz.) 

geïnstalleerd (op het hoogste punt) van een watertank in gewapend beton van ongeveer 22 m3 voor 

druppelirrigatie en anderen om door zwaartekracht te werken. Eveneens werd een plastic watertank van 

10.000 liter aangekocht, waarvan een andere sector van Wiñay Tambo zal profiteren.  In een ander deel is 

een ruimte voor de opslag van gereedschap en gewassen gebouwd. 

 

 

 

 

 

In 2021 werd door vrienden van Stichting Tinku in totaal een bedrag van € 20.100 geschonken. Met deze 

bijdrage zullen wij drie projecten in Bolivia steunen in 2022/2023. Dit zijn ook complementaire projecten aan 

Wiñay Tambo:  

1. Het onderwijs-/actieprogramma gericht op milieubewustzijn en het verbeteren van ondernemers- en 

innovatieve capaciteiten in de gemeente Anzaldo.  

2. Biológische Landbouw, voedselbos en herbebosing  

3. EHBO dat wordt onderwezen op de School San Jose de Calazans in Anzaldo. 

Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku 

 

Financieel jaarverslag 2021   

Vrienden van Stichting Tinku hebben in 2021 een bedrag van € 20.100 gedoneerd voor de projecten van 

Stichting Tinku. Daarnaast was er in 2021 een bijdrage “in natura” ter waarde van bijna € 2.100 onder meer 

doordat vrijwilligers hun onkosten- en vrijwilligersvergoeding hebben ingezet voor het project ter 

Ondersteuning voor de preventie van baarmoederhals- en borstkanker aan vrouwen met beperkte middelen 

"Casa de Los Niños".  

Verder konden de in het jaarverslag 2021 beschreven activiteiten voor een belangrijk deel nog plaats vinden 

door onze steun in de jaren hiervoor. Deze uitgaven zijn al verantwoord in 2020. 

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 2021

Saldi 1.1.2021

Bankrekening SNS € 110,60

Kas € 0,00

Totaal saldi € 110,60

Inkomsten Bestedingen

Donateurs/ actie van derden € 20.100,00 Projecten Bolivia in natura € 2.098,17

Bijdragen in natura € 2.098,17 Bankkosten € 115,18

Totaal inkomsten € 22.198,17 Totaal bestedingen € 2.213,35

Saldi 31.12.1

Eindsaldo SNS € 20.095,42

Kas € 0,00

Totaal saldi: € 20.095,42

Crediteuren 2021 € 0,00 Debiteuren 2020 € 0,00

Saldi+Ink+Cred € 22.308,77 Saldi+Uitg+Deb € 22.308,77

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

