
STICHTING SCHOOL IN ECUADOR 

Verslag van de activiteiten over de periode mei 2012 tot december 2013 

Oprichting 

Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) werd op 10 mei 2012 opgericht te Bleiswijk, Gemeente 

Lansingerland. Inschrijving in het handelsregister vond plaats op 16 mei 2012 onder RSIN nummer 

851650806. De Stichting werd eveneens per 10 mei 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.  

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het financieel ondersteunen van basisschool Semillero 

de la Patria 1414, te Guayaquil, Ecuador en daarmee het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden en 

het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.  

De sponsorgelden (van adoptieouders en donateurs) die voorheen naar de bankrekening van de school 

werden overgemaakt, werden vanaf juni 2013 op de bankrekening van de Stichting gestort. Vanaf deze 

rekening worden de bedragen in het kader van de doelstelling van de Stichting naar de schoolrekening 

overgeboekt.  

Activiteiten 2012 

Uitbreidingsplannen 

In 2012 bleek dat de school te klein was geworden om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. 

Doordat de klaslokalen, waarin in het algemeen 2 groepen zijn ondergebracht, vol werden moesten 

ouders en leerlingen die zich wilden aanmelden worden teleurgesteld. Met circa 170 leerlingen was de 

school vol. Er werden daarom plannen opgezet om de school uit te bouwen.  

In overleg met de directie van de school werden diverse alternatieven beoordeeld. Uiteindelijk werd 

gekozen voor een extra etage op de school, waardoor 2 nieuwe klaslokalen en een opslagruimte 

konden worden gerealiseerd en een groot terras op de 2
e
 verdieping, waarop gymlessen worden 

gegeven en evenementen gehouden. De financiering van het project was een probleem, want de 

investering zou naar schatting een bedrag tussen 15.000 tot 20.000 euro bedragen. Niet alleen voor de 

bouw van de 2
e
 etage, maar ook de bestaande fundering moest worden verstevigd om een extra etage 

te kunnen dragen. Door acties te organiseren en flink te sparen zou het toch nog een aantal jaren duren 

voordat een dergelijk bedrag beschikbaar zou zijn.  

Realisatie van de uitbreiding 

De uitbreidingsplannen kwamen in het najaar van 2012 in een stroomversnelling, toen het Alfrink 

College in Zoetermeer, op voorspraak van leraar aardrijkunde en oud-studie- en reisgenoot Philip 

Hendrixcks (tevens lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting) zich bereid verklaarde 

Stichting School in Ecuador tot haar goede doel van het schooljaar 2012/2013 te bestempelen.  

Er werd een filmpje gemaakt waarop de dagelijkse gang van zaken op de school werd vastgelegd en 

dit werd tijdens de kerstviering van het Alfrink College vertoond. Dat was voor de leerlingen van het 

Alfrink College het startsein om zich met hart en ziel in te zetten voor het goede doel, het mogelijk 

maken van een uitbreiding van Semillero de la Patria 1414 in Ecuador. Tijdens de ‘Lichtjesavond’ op 

16 december 2012 waren de voorzitter en secretaris van de Stichting op het Alfrink College getuige 

van de vele activiteiten die de leerlingen hadden georganiseerd om geld in te zamelen. Op die avond 

werd er voor de school al een bedrag van ruim 5.000 euro opgehaald.  



In maart 2013 kreeg deze actie op het Alfrink College een vervolg en afsluiting met de sponsordag, 

waarop onder meer een sponsorloop werd gehouden. De directie van Semillero de la Patria 1414 was 

overgekomen en aanwezig op deze sponsordag om met eigen ogen de inzet voor haar school te kunnen 

zien en beleven.  

Ook waren zij uitgenodigd om een lezing te geven voor het Heerengenootschap Blesewic, waarna een 

mooi bedrag in ontvangst werd genomen als bijdrage in de uitbreiding van de school. De Heraut 

(weekblad voor Lansingerland) van 5 april 2013 schreef hierover een groot artikel.  

Vooruitlopend op de ontvangst van de sponsorbijdrage van het Alfrink College werd in maart 2013 

tijdens de grote vakantie van de school in Guayaquil gestart met de verstevigen van de fundering en de 

draagmuren en werd aangevangen met de bouw van de extra verdieping. De benodigde bedragen 

werden deels voorgefinancierd in Ecuador. Eind april was de bouw klaar en beschikte de school over 

extra lokalen waardoor alle klassen een eigen lokaal bezitten. Ook de toiletten werden gerenoveerd en 

om aan alle (veiligheids)eisen te voldoen werd het nieuwe terras op de 2
e
 etage voorzien van een 

overkapping en een stevig hekwerk over de gehele verdieping.  

In juli 2013 kon de voorzitter van de Stichting tijdens de slotavond van het Alfrink College 

symbolisch een cheque in ontvangst nemen waardoor de gehele bouw ruimschoots kon worden gedekt.  

Ontwikkeling aantal leerlingen 

Lag het aantal leerlingen tijdens het schooljaar 2011/2012 nog op een maximum van 170 leerlingen, in 

februari 2013 bleek de groei te stagneren. Reden was dat het Ministerie van Onderwijs van Ecuador 

nieuwe wetgeving had opgesteld, waardoor het niet meer was toegestaan om op een basisschool ook 

kleuters onderwijs te geven. Bovendien werd niet ver van de school een nieuwe staatsbasisschool 

geopend. Omdat staatsscholen gratis zijn en particuliere scholen zoals Semillero de la Patria 1414 een 

minimumschoolgeld moeten heffen, ontstond een trek naar de staatschool. Na een gesprek met een 

vertegenwoordiger van het Ministerie bleek dit niet de bedoeling te zijn; de staatsschool was geopend 

omdat vele kinderen in de buitenwijk van Guayaquil nog geen onderwijs kregen. De leiding van de 

staatsschool werd gesommeerd geen leerlingen meer van Semillero de la Patria aan te nemen, maar de 

leerlingen die reeds waren overgestapt mochten wel blijven. Door deze twee oorzaken (geen kleuters 

en opening van een staatschool) stagneerde het aantal leerlingen. De verwachting is dat komende jaren 

de school weer verder zal groeien.  

Het was teleurstellend voor de staf van de school, die zich met hart en ziel voor hun leerlingen inzet, 

dat een aantal ouders hun kinderen naar de staatsschool overbracht. Anderzijds was het ook wel 

begrijpelijk dat de gratis staatsschool een grote aantrekkingskracht heeft op ouders, gezien hun vaak 

slechte financiële positie. Voor de school was de stagnatie van het aantal leerlingen financieel nadelig 

doordat de inkomsten uit schoolgelden daalden. Daar kwam bij dat het minimumloon dat enkele jaren 

geleden in Ecuador is ingesteld, werd verhoogd.  

Om bij stijgende lasten en gedaalde inkomsten toch de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven 

bieden en vele andere activiteiten te kunnen organiseren, waar Semillero de la Patria bekend om staat, 

wilde de directie goede docenten blijven aantrekken. Daartoe maakt de Stichting sinds het schooljaar 

2013/2014 maandelijks een exploitatiebijdrage over, naast specifieke bijdragen voor projecten als 

onderhoud en renovatie van het schoolgebouw en schoolreisjes en andere activiteiten.  

 

 



Bestuur 

De eerste bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) 

van der Meulen (penningmeester). Het bestuur vergaderde in de periode 2012/2013 drie keer, waarvan 

een keer met leraar Philip Hendrixcks van het Alfrink College over de wijze waarop Semillero de la 

Patria zich kon presenteren tijdens de goede doelendagen van deze school.  

Website 

In 2013 werd Semillero de la Patria actief via de media met een Facebookpagina, die een groot aantal 

keren werd ‘geliked’ en waarop het nieuws van de school wordt opgenomen.  

In het najaar van 2013 werd de website www.schoolinecuador.nl ontwikkeld, waarop de gegevens van 

de Stichting School in Ecuador openbaar worden gemaakt. Vanaf 1 januari 2014 is het vanuit de 

regelgeving verplicht dat een ANBI diverse gegevens openbaar maakt op haar internetsite. Dit, zoals 

de toelichting op de nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst aangeeft, om het vertrouwen van het 

publiek in de filantropische sector te bevorderen. Gegevens die moeten worden opgenomen betreffen 

onder meer de naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van uitgeoefende 

activiteiten en financiële verantwoordingen van de Stichting.  

Met deze website is de Stichting niet alleen transparant voor haar sponsors en potentiele sponsors, 

maar voldoet zij ook aan deze nieuwe voorwaarden.  

Het bestuur 

 

 

 

Bleiswijk, januari 2013.  

http://www.schoolinecuador.nl/

