
JAAR

VERSLAG

2019

Stichting The Stories of
Love Movement



01 |  Jaarverslag 2019

VOORWOORD
Verhalen van verbinding en ontwikkeling. Juist nu.

Niemand had kunnen voorzien hoe de wereld eruit ziet
tijdens het schrijven van dit jaarverslag. De Covid-crisis treft
velen erg hard. Zo ook de studenten in onze projecten.
Echter is de motivatie bij deze gedreven jongeren er niet
minder op geworden. Als stichting kunnen we er voor alle
betrokken gemeenschappen zijn en hen op creatieve
manieren toch ondersteunen.

In dit jaarverslag blikken we terug op een jaar waarin we
vele studenten en hun aanverwante gemeenschappen
hebben kunnen steunen. We kijken naar de partners, de
netwerken en nieuwe ontwikkelingen van het jaar 2019.

Hoe 2020 eruit zal komen te zien is moeilijk te voorspellen,
in verband met de covid-crisis. Echter ligt onze missie
onveranderd op koers. Ons meerjarenplan draait en dankzij
successen uit 2019 zijn we in staat breder te werken en
zodoende meer reikwijdte te creëren. Dit alles ook dankzij
onze trouwe donateurs en alle mensen & organisaties die
onze missie steunen. Een sleutelrol is weggelegd voor het
ondersteuningsteam op locatie in Colombia. Zonder hun
hulp en inzet is het onmogelijk onze studenten op maat te
begeleiden. Een aantal inzamelingsacties, een succesvolle
conferentie (met de nodige anekdotes!) en uiteraard het
vormen van een Stichting, die in februari 2019 werd
gerealiseerd. En uiteraard zijn we buitengewoon trots op de
studenten die hun toelatingsexamens gehaald hebben en
zodoende zijn toegelaten aan universiteiten.

Daadkrachtig zullen we ook dit jaar, evenals de komende
jaren, invulling geven om mogelijkheden te creëren voor
degenen waarbij dit vanwege hun afkomst niet
vanzelfsprekend is. Op deze manier investeren we in de
toekomst. Dat de jongeren van vandaag de krachtige,
goedmoedige leiders en ontwikkelaars van morgen zijn.

En zo schrijven wij de verhalen van verbinding en
ontwikkeling samen.

Namens het bestuur
Ferdy van Lotten/ Godfried Kleinsmann/ Rosita Paulo



2019 IN VOGELVLUCHT

Een overzicht van de mooiste
momenten van dit jaar. 

Januari
Een plastic fles in ruil voor een schrift? Een ludieke
actie waarbij alle kinderen in de gemeenschap een

gratis pen en schrift konden krijgen. Een goed begin
van het schooljaar! Daarnaast hebben we veel plastic

opgehaald dat gerecycled kon worden.

Februari
Deze maand hebben we onze oprichtingsakte bij de

notaris getekend en hebben we ons ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel!

Maart
Bertha (Gezondheidsmanagement) en Wilberto
(Accountancy) kunnen eindelijk gaan studeren!

April
Edwin werkt samen met Souichirou (Japan) en leert

veel over natuureducatie.

Mei
Een koffer vol tweedehands tablets, laptops en kleren

ontvangen van onze donateurs.

Mei
Activiteit ‘Familie’ georganiseerd door onze jongeren.

Mei
Activiteit ‘Dromen over de toekomst’ georganiseerd

door onze jongeren.

02 |  Jaarverslag 2019



Augustus
Rosita is op bezoek geweest bij de universiteiten van

de jongeren om de kwaliteit te inspecteren en om
samenwerkingsafspraken te maken.

Augustus
We hebben onze tweede internationale community
conference georganiseerd en hebben 300 bezoekers

ontvangen.

Juni
Open mic fundraiser Kopenhagen

Juni
Inzamelingsactie studenten van het Rotterdamsch

Studenten Gezelschap en de Hogeschool Rotterdam
(Social Work).

Juni 
Inzamelingsactie door Basisschool De Heuvellaan en

De Wissel.

Juli
Rosita gaat naar Colombia om alle processen te

inspecteren en te begeleiden. Daarnaast hebben we
deze maand het team in Cartagena samengesteld.

Oktober
We zijn jarig en bestaan officieel 2 jaar!

November
Onze jongeren en de scholieren uit de gemeenschap
gaan naar een conferentie over ondernemerschap in

Cartagena.



We hebben in 2019 ontzettend hard gewerkt om voldoende donaties en giften te ontvangen
zodat we de onderwijsdromen van onze jongeren konden laten uitkomen en konden blijven
werken aan ons doel. Toen we in 2017  begonnen met het uitwerken van de ideeën voor de
stichting, hadden we vele dromen en plannen, maar geen inkomsten om deze plannen in zijn
totaliteit en in een rap tempo uit te voeren. Vanaf het begin hebben we besloten om ons te
richten op het creëren van de randvoorwaarden, zodat de studenten konden beginnen aan hun
studies en de gemeenschap van San Pablo geactiveerd kon worden om samen met ons aan hun
doelen en ontwikkeling te werken. Daarnaast wilden wij dat dit een duurzaam project zou
worden, zodat we de studenten konden garanderen dat wij ze minimaal het volgende collegejaar
konden blijven ondersteunen. Dit is de reden dat wij tot nu toe heel zuinig zijn geweest, met het
idee dat we steun in de ‘toekomst’ kunnen garanderen. Daarom hebben we tot halverwege 2019,
in goed overleg, voor een aantal studenten maar een deel van het collegegeld betaald. Dit
verklaart de relatieve lage uitgaven van 2019 ten opzichte van de inkomsten. Nu we een positieve
buffer hebben en een goede database van donateurs, kunnen we in volledigheid werken aan ons
doel: onze jongeren in Colombia ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de sociaal-
politieke, economische en culturele ontwikkeling van henzelf en die van hun omgeving.

We kunnen nu, zoals omschreven in de contracten met de studenten, het volledige bedrag van
de studies van de studenten bekostigen en ondersteunen bij het creëren van een goede
leeromgeving. Daarnaast kunnen we een groter budget vrijmaken zodat de projectactiviteiten
stevig kunnen worden neergezet om de impact op de gemeenschap te vergroten. Tenslotte
betekent dit dat we tijdens het organiseren van de projectactiviteiten van de jongeren en de
conferenties, een eerlijke prijs kunnen betalen voor de lokale producten, hulp en expertise die
we nodig hebben om bij te dragen aan de algehele ontwikkeling van de jongeren en de
gemeenschap van San Pablo.

FINANCIEEL OVERZICHT
2019 was financieel een voorspoedig jaar voor onze stichting
waarin zowel het aantal donateurs als de donaties flink zijn
toegenomen.
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In 2019 heeft de stichting €2.135 besteedt aan de studiekosten van de 7 studenten die
aangesloten zijn bij de stichting. Dit is de voornaamste uitgavenpost van de stichting
en zal in de komende jaren groter worden naarmate de stichting meer studenten
aanneemt.

Verder heeft de stichting €769 besteedt aan de conferentie in Colombia gehouden in
augustus 2019. Tijdens de conferentie stond het opdoen en het delen van kennis, het
uitwisselen van culturen en het creëren van nieuwe mogelijkheden centraal. Samen
met de studenten en lokale, nationale en internationale professionals hebben we
diverse lezingen en workshops georganiseerd aansluitend bij de ontwikkeldoelen van
de gemeenschap en die van de jongeren.  Deze jaarlijkse conferentie is opgezet met
als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap, om de band tussen
de studenten en de lokale samenleving te verstevigen, de studenten de kans te geven
om kennis te delen met elkaar en om terug te geven aan de lokale gemeenschap.

De kostenpost van €1.288 is aan de reis- en verblijfskosten van onder andere de
jaarlijkse conferentie gerelateerd.

Het bestuur in Nederland, samen met onze vrijwilligers in Colombia, zien het nieuwe
jaar vol vertrouwen tegemoet. We zijn bijzonder dankbaar voor uw geweldige steun!
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R o s k i l d e  F e s t i v a l

B S  D e  H e u v e l l a a n

H e t  R S G

O p e n  M i c  F u n d r a i s e r

B S  D e  W i s s e l

S t u d e n t e n  S o c i a l  W o r k

€ 1 3 . 3 9 2

€ 3 2 1 7

€ 1 8 3 8

€ 1 0 0 5

€ 9 8 3

€ 6 0 0

G R O T E  D O N A T E U R S

ROSKILDE FESTIVAL

Dit jaar hebben we een prachtige gift gekregen van Roskilde
Festival Denemarken. Roskilde Festival is de grootste non-
profit festival in Denemarken dat ieder jaar de totale winst
uitkeert aan allerlei sociale projecten. ZIj vinden het met name
belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van jongeren,
onderwijs en een duurzame wereld. In 2018 hebben we een
aanvraag ingediend en in 2019 hebben we maar liefst €13.392,20
uitgekeerd gekregen! We zijn Roskilde Festival ontzettend
dankbaar voor deze gift. Deze donatie hebben we gebruikt om
een goede buffer op te bouwen, om de conferentie te
bekostigen en om een deel van onze noodzakelijke activiteiten
te bekostigen.
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SPONSORLOOP

In juni 2018 hebben twee scholen een actie georganiseerd om
geld in te zamelen voor de studies van onze jongeren. De
kinderen van De Heuvellaan in Apeldoorn doneerden ruim €3217
en bij de Basisschool De Wissel in Rotterdam werd er een mooi
bedrag van €983,27,- opgehaald.

ACTIES DOOR STUDENTEN

Ook van Rotterdamse studenten hebben wij mooie donaties
ontvangen. Studenten van de opleiding Social Work op de
Hogeschool Rotterdam doneerden bij elkaar ruim € 600,- en van
het Rotterdamsch Studenten Gezelschap ontvingen wij een
donatie van € 1837,98.

DONATIES UIT

COLOMBIA
Tevens hebben we vele donaties gehad
vanuit de gemeenschap in Colombia,
denk aan voedsel en expertise, bij het
organiseren van de conferentie en de
projectactiviteiten.





SLOTWOORD
Wellicht heb je ons veelvuldig voorbij zien komen
op social media en met nieuwsbrieven in je inbox.
Dankzij ambassadeurs, partners en mensen die
The Stories of Love Movement een warm hart
toedragen, zijn we in staat onze missie op de kaart
te zetten. Wij geloven dat investeren in jongeren
een toekomst creëert waar iedereen de vruchten
van plukken kan. Daarom werd je vaak gevraagd
om mee te denken of wellicht deel te nemen aan
inzamelingsacties. En niet zonder resultaat! Luz
Eneidis kan dankzij de stichting haar droom
waarmaken en studeert biologie. Luis Carlos staat
niets in de weg om zijn studie tandtechnicus
succesvol af te ronden. Edwin groeit in zijn studie
milieutechniek... Maar na al dat werken, is het ook
zinvol om de spanning eraf te halen. In Colombia
is muziek niet weg te denken uit de cultuur. We
hebben drie volksliedjes vertaald. Eén
Colombiaans, één Zweeds (als eerbetoon aan
Laura & Martina, twee vrijwilligers op locatie) en
één Deense (als ode aan Cecilie, de Deense kracht
achter tal van projecten). 3 liedjes voor 3
verschillende situaties:
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OPKIKKER
Je hebt hét tentamen van het semester gehaald en
loopt door de stad naar huis. Alles om je heen is
zonneschijn:
“Caleñas zijn als bloemen, ze zijn gekleed in duizend
kleuren. Ze geven hun liefde nooit op als ze niet
worden beantwoord. Ze lopen over de trottoirs,
waggelend dragend hun middel. Ze bewegen de
heupen net als de rieten bedden”
(Cumbieros de Colombia)

Wanneer je helemaal genoeg hebt van de lange
schooldagen, de vervelende docenten, de vele
energievolle studenten om je heen...
“De kleine kikkers kunnen meerdere mijlen springen.
Maar de kikkers in het moeras rijden bij voorkeur met
de auto rond. Ze glippen disco's binnen en drinken
meer dan thee. En als ze naar huis springen, zijn ze
grappig om te zien” ('sma grodoma' – Zweeds
volksliedje)

Dat uitstapje naar natuur, dat je even de stad kan
ontvluchten. Spontaan raak je geïnspireerd door de
omringende weelde en je denkt met gevoel voor
symboliek aan de toekomst:
“De timmerman, meneer Hout, hij ging een huis
bouwen, en de zwaluw strak genomen met het groene
mos van het bos. En de hal zou worden versierd, waar
het gilde zou moeten staan, met rode slakkenhuizen en
fijne bolsters blauw.” ('I skoven skulle' – Deense
traditional)
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T H E  S T O R I E S  O F  L O V E
M O V E M E N T

P u t s e l a a n  4 8 B
3 0 7 4  J C  R o t t e r d a m

C O N T A C T G E G E V E N S
T : 0 6 3 4 6 8 7 7 5 1
E : t h e s t o r i e s o f l o v e m o v e m e n t
@ g m a i l . c o m
W : w w w . t h e s t o r i e s o f l o v e m o v e
m e n t . c o m


