
 

 

Bestuurlijk jaarverslag 2018 

Op 25 juni 2018 hebben we ons 10-jarig lustrum gevierd. Samen met 
vertegenwoordigers van Wilde Ganzen, Constru Casa, Los Ninos, Guateninos 
en een aantal donateurs hebben we stilgestaan bij de resultaten van de 
afgelopen 10 jaar.  

Tijdens de lustrum viering werd stilgestaan bij de afronding van het project 
Chicaman, een project dat we eind 2017 zijn gestart samen met Contru Casa 
en steun van Wilde Ganzen. De bouw is in april 2018 gestart en in juni 
afgerond. 

 

Het project omvatte de bouw van twee lokalen met toiletten en had een 
omvang van ruim € 22.000. Ook voor dit project is ondersteuning van Wilde 
Ganzen van bijna € 7.500 aangevraagd en verkregen. De fondsen zijn via de 
vaste donateurs en vele grotere en kleinere acties bijeengehaald. 

In juni 2018 hebben donateurs van SKG, na de grote vulkaanuitbarsting van El 
Fuego, € 1.500 aan noodhulp bijeengebracht. De vulkaan ligt in de buurt van 
Alotenango waar we 10 jaar geleden samen met Los Ninos onze eerste school 
“Melanjoco” hebben gebouwd. 



 

 

 

Ondanks de vulkaanuitbarsting heeft onze partnerstichting Los Ninos, volgens 
plan op 6 november 2018 de school “Melanjoco”, overgedragen aan 
Benedicion de Dios. SKG kijkt terug op een succesvol project dat we samen 
met de partnerstichting Los Ninos na 10 jaar aan de lokale bevolking hebben 
kunnen overdragen.  

Met Costru Casa is voorts een nieuw project gedefinieerd, Tepe Nance. 
Opnieuw 2 lokalen met keuken en sanitaire voorzieningen.   

Fondsenwerving en financieel. 
De werving van fondsen is ook in 2018 voortgezet. De vaste donateurs 
vormen nog steeds het merendeel van de bijdragen aan nieuwe projecten. 
Daarnaast zijn verschillende acties gehouden om extra fondsen te werven ten 
behoeve van de nieuwe projecten. In het totaal zijn de inkomsten vrijwel 
gelijk gebleven vergeleken met de vorige jaren.	

Verder heeft SKG de samenwerking met Wilde Ganzen voortgezet waarmee 
de publiciteit werd vergroot. SKG heeft net als de voorgaande jaren meer 
besteed aan de projecten dan de inkomsten. Toch staat de stichting er 
financieel nog goed voor.  

Samenwerking.	
In Guatemala is de samenwerking met de partnerorganisaties Constru Casa 
langs de lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Constru Casa komt met goede 
projectvoorstellen die degelijk worden onderbouwd. Ten aanzien van de 
realisatie van de projecten worden de projecten altijd tijdig afgeleverd binnen 
het beschikbaar gestelde budget. 

 

 



 

 

Bestuurlijk. 
Michelle Bloem is sinds begin 2018 toegetreden tot het bestuur van SKG. Het 
bestuur bestaat verder uit Wolter Sillevis Smitt, Peter Hagendoren, Robert van 
Oostenbrugge, Judith Uyterlinde, Paul Hendrikx en Davita Sillevis Smitt. 

Gedurende het jaar heeft het bestuur verschillende malen vergaderd en is 
regelmatig telefonisch overleg gevoerd. In het jaar 2018 is een speciale 
nieuwsbrief uitgegeven ter ere van het 10-jarig lustrum en verder zijn speciale 
fondsenwervingsacties gevoerd voor noodhulp na de vulkaanuitbarsting.  

Jaarplan 2019	

In het jaar 2019 streeft SKG ernaar de activiteiten voort te zetten binnen de 
algemene doelstellingen en projectplannen. Dat betreft onder andere het 
afronden van het project Tepe Nance en overleg met Constru Casa over een 
nieuw project.	

Wij zijn desgewenst beschikbaar voor nadere toelichting.	


