
JAAR

VERSLAG

2020

Stichting The Stories of
Love Movement



01 |  Jaarverslag 2020

VOORWOORD
Samen verhalen blijven overdragen.

2020 gaat de boeken in als een afwijkend jaar. De hele
wereld werd getroffen door een pandemie waarvan de
effecten op iedereen van toepassing waren. Uiteraard had
dit gevolgen voor de gemeenschappen en tevens de scholing
van de jongeren.

Het belangrijkste dat we kunnen constateren is dat de
betrokken jongeren en hun families dit jaar gezond zijn.
Tevens zijn ze veilig en we hopen dat dit zo blijft. Covid
heeft onze idealen niet aangetast. Sterker nog: we zijn nog
meer gaan inzetten op contact en begeleiding in deze
vreemde periode. De missie om van deze jongeren 'agents of
change' te maken, staat als een huis. 

We zijn erg blij met de voortzetting van de studies van
jongeren. Dit kon niet meer op locatie, dus werd alles online
uitgezet. Het aanpassingsvermogen was groots; de
studenten hebben hun studies voortgezet.

De Stichting is in 2020 ook blij met de aansterking. Enkele
individuen hebben hun deskundigheid ter beschikking
gesteld zodat de Stichting effectiever kan functioneren. Zo
hebben we aanvullingen op communicatie en op strategie.
Daarnaast heeft het team in Colombia zich zeer flexibel
opgesteld en zijn zij er in geslaagd om de jongeren, ook in
deze uitdagende tijden, goed te begeleiden. 

Vanuit het bestuur willen wij onze donateurs wederom
bedanken voor hun cruciale steun en voor hun vertrouwen
in onze missie en visie.

Namens het bestuur,

Rosita Paulo/ Ferdy van Lotten/ Godfried Kleinsmann



MAART

Lockdown in Colombia. Alles gaat op slot en ineens
moeten de studenten vanuit huis studeren. Tevens
moesten we alle grote projectactiviteiten en de
conferentie annuleren. Aangezien onze studenten niet
over een laptop en een stabiele internet connectie
beschikken, was het erg moeilijk voor hen om vanuit huis
te studeren. Daarnaast is de elektriciteit erg onstabiel in
San Pablo en valt het, tot de vele ergernissen van de
studenten, vaak uit. 
De lockdown er ook voor gezorgd dat vooral Katerin,
Edwin en Luis Carlos erg gefrustreerd raken, omdat zij
een flinke studievertraging oplopen. Net wanneer ze met
hun stages zouden gaan beginnen, ging alles op slot.
Rond deze periode hebben we er alles aan gedaan om een
laptop voor de studenten te vinden en om toegang tot
internet te bieden zodat ze hun studies konden
voortzetten. Klein lichtpuntje; de situatie rondom thuis
studeren/werken heeft er wel voor gezorgd dat de
technologische ontwikkeling in San Pablo geavanceerd is,
waardoor wij nu vanuit Nederland veel sneller en
effectiever met hen kunnen samenwerken!

02 |  Jaarverslag 2020

JULI

In juli hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze
Penningmeester Tianlun Zheng. We zijn haar zeer
dankbaar voor haar inzet en wensen haar een prachtige
toekomst toe. 

OKTOBER

We zijn jarig en bestaan officieel 3 jaar! We kijken met
ontzettend veel trots naar wat we afgelopen jaar met
elkaar hebben opgebouwd.

2020 IN VOGELVLUCHT

Een overzicht van de mooiste momenten
van dit jaar. 



NAJAAR

Onze familie is gegroeid. Rond deze periode breiden
wij ons team uit met maar liefst 3 personen.
Maria Gomez begint als aspirant bestuurslid en zal
een paar maanden met ons gaan samenwerken. Bij
wederzijdse tevredenheid, zal zij volgend jaar
worden ingeschreven bij de KvK als bestuurslid.
Ana Cordeiro werkt vanuit Portugal als assistent
projectmanager en zal ons helpen met de
begeleiding van de projecten van de studenten. Ten
slotte hebben we Yina Arnedo Perez aangenomen als
onze eerste vaste kracht. Zij gaat aan de slag als
projectmanager in Colombia en zal de rechterhand
van Hilda (coördinator Colombia) zijn.
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KERST

We sluiten het jaar feestelijk af met een kerstdiner in
Colombia. De jongeren vonden het erg leuk om elkaar
na een lange tijd weer te zien en om samen te zijn.
Feliz Navidad!

Al met al was 2020 een rustig jaar en zijn we intern
vooral bezig geweest met het aanpassen van onze
werkwijze, het bieden van een goede begeleiding en
de voorbereidingen voor 2021.



Inkomsten
In 2020 is de positieve lijn uit 2019 voortgezet. Er zijn in 2020 vooral donaties van particuliere

donateurs ontvangen. Een aantal donateurs schenkt met enige regelmaat aan de stichting. Van

deze vaste donateurs is een bedrag van 3506,- ontvangen. Daarnaast zijn er twee

inzamelingsacties gehouden. Een rond de verjaardag van Rosita en een ander rond de

feestdagen in december. In totaal is tijdens de inzamelingsacties 2083,- gedoneerd. Verder zijn

gedurende het hele jaar incidentele donaties ontvangen met een totaal bedrag van 396,-.

Uitgaven

Ook op het gebied van financiën was 2020 een bijzonder en stil jaar. Door de situatie rondom

Covid-19 hebben vele van onze studenten studievertraging opgelopen, waardoor hun

collegegeld en overige onderwijskosten uitgesteld zijn naar 2021. Om de burgers tegemoet te

komen, heeft de overheid het merendeel van de collegegelden van de publieke universiteiten

kwijtgescholden, waardoor de onderwijskosten voor 3 van onze studenten zeer beperkt waren.

Tevens hebben de studenten door de situatie rondom Covid-19 geen projectactiviteiten

georganiseerd en hebben wij onze jaarlijkse conferentie en bezoek aan Colombia moeten

annuleren.

In 2020 heeft de stichting €897 aan collegegeld en aan onderwijsgerelateerde kosten besteedt.

In 2020 is de wereld massaal gaan thuiswerken en hebben de meeste studenten thuis

onderwijs moeten volgen. Dit was ook het geval voor onze studenten. Echter liepen wij tegen

het probleem aan dat de meeste van onze studenten geen laptops of toegang hebben tot een

stabiele internetverbinding. Om het mogelijk te maken dat de studenten over de juiste

infrastructuur beschikken om deel te nemen aan het onderwijs, heeft het bestuur besloten om

de internetkosten van de studenten te bekostigen. Tevens hebben we de gedoneerde laptops

en tablets van onze donateurs aan de studenten uitgedeeld waardoor uiteindelijk iedereen kon

deelnemen aan de online lessen. In 2020 heeft de stichting €359 besteedt aan de extra

internetkosten van de studenten (Covid-19 relief).

FINANCIEEL OVERZICHT
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Vooruitblik 2021
In 2021 hopen we onze reguliere taken en activiteiten weer op te pakken en ons werk 
 uit te breiden. Allereerst zullen we in 2021 acht nieuwe studenten verwelkomen en gaan
onze huidige studenten starten met hun duurzame projecten. De afgelopen jaren hebben
ze flink geoefend en veel ervaring opgedaan. Nu zijn ze er klaar voor om hun projecten
een duurzaam karakter te geven, om beter samen te werken met sleutelfiguren in de
gemeenschap en om het groter aan te pakken. Voor deze projecten gaan we op zoek
naar externe financierders met het doel dat we meer mensen kunnen bereiken en nog
sterker kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap en meer
werkgelegenheid kunnen creëren. Tevens willen wij onze jaarlijkse conferentie weer
organiseren en zullen we onze eerste betaalde kracht in Colombia aannemen om ons
werk verder te professionaliseren. 

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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FINANCIEEL OVERZICHT





SLOTWOORD
Foto album 2020; A poetic retrospect

Het is een voorrecht om ons te mogen inzetten
om de situatie, in gebieden waar dit niet
vanzelfsprekend is, te verbeteren. Niet door
externe kracht vanuit ons perspectief iets neer te
zetten, maar juist door de gemeenschap. Na 3 jaar
zien we dat er een hechte verbinding is met het
team en de studenten in Colombia - en gelukkig
ook onderling. Achter de schermen blijven we
alert op het concretiseren van onze missie; om op
de meest effectieve manier de jongeren tot
‘agents of change’ te ontwikkelen. Op die manier
is er een nieuwe generatie die daadwerkelijk de
inzichten, tools en vaardigheden bezit om aan een
gelijkwaardige, evenwichtige samenleving te
werken.
In december lanceerden we een actie, een
bedankje voor de donateurs. We merkten bij het
samenstellen van dit album, hoe sterk de stichting
is geworden, hoezeer de jongeren zich hebben
kunnen ontplooien, hoe groot de samenwerking is
met families en de leefcontexten. Dat maakt dit
werk erg bijzonder. We zijn zeker niet van mening
dat 2020 een domper was, integendeel: we werden
uitgedaagd om te functioneren op een ander
niveau, om creatief aan de slag te gaan met het
behalen van onze doelen. Voor de jongeren is dit
zeker niet altijd eenvoudig geweest, maar we
blikken met goede moed vooruit op een succesvol
nieuw jaar.
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