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De	Stichting	Vilcabamba	is	in	2003	door	familie	en	vrienden	van	de	Leidse	Cora	Staats	opgericht,	met	als	
doel	om	op	een	zo	breed	mogelijke	wijze	 lokaal	geïnitieerde	ontwikkelingsprojecten	 in	Cusco,	Peru,	te	
ondersteunen.	
	
Iets	later,	in	2005	zag	in	Cusco,	Peru	de	organisatie	CEDNA	het	leven.	Hun	doelstelling	om	armoede	van	
kwetsbare	kinderen,	jongeren	en	moeders	in	de	buitenwijken	en	landelijke	gebieden	van	de	stad	Cusco	
te	verminderen,	sluit	naadloos	aan	bij	dat	van	de	Stichting	Vilcabamba.	
	
	
Wat	hebben	we	tot	nu	toe	samen	gedaan?	
Samen	met	CEDNA	zijn	meer	dan	35	projecten	uitgevoerd,	waarbij	 ruim	13.500	kinderen,	 jongeren	en	
moeders	geprofiteerd	hebben	van	onze	gezondheids-	en	opleidingsprojecten.	
		
Het	 Peruaanse	ministerie	 van	 Volksgezondheid	schreef	 in	 2004	 nog	 dat	 slechts	 51%	 van	 de	 kinderen	
jonger	 dan	 3	 jaar	 aan	 de	 gewenste	 groeicurve	 voldeed	 en	 van	 deze	 kinderen	 had	 bijna	 50%	 een	
ontwikkelingsachterstand.	
		
Cusco	was	een	van	de	armste	regio´s;	78%	van	de	bevolking	leefde	in	armoede	en	46,1%	zelfs	in	extreme	
armoede.	De	meeste	 huishoudens	hadden	 geen	 stromend	water	 in	 huis	 en	 hygiënische	 voorzieningen	
ontbraken.	
		
CEDNA	richtte	zich	naast	gezondheidsprojecten,	nu	vooral	op	het	helpen	van	deze	achterstandsgroepen	
met	opleidingsprojecten.	De	Stichting	Vilcabamba	heeft	intussen	bijna	2	miljoen	euro	geïnvesteerd.	
	
• Van	4.000	kinderen	is	hun	gezondheidssituatie	verbeterd.		
• Ruim	3.000	kinderen	zijn	hersteld	van	ondervoeding	en	bloedarmoede.			
• Bijna	5.000	gezinnen	hebben	hun	eetgewoonten	verbeterd.	
• 3.500	deelnemers	zijn	op	de	arbeidsmarkt	zijn	geplaatst.		
• De	economische	situatie	van	4.000	deelnemers	is	met	±	30%	per	maand	verbeterd.	
• 1.000	van	deze	deelnemers	hebben	hun	eigen	bedrijfje	verbeterd.		
	
Stand	van	zaken	nu!	
CEDNA	werkt	als	een	ontwikkelingsorganisatie	in	7	provincies	en	is	erin	geslaagd	belangrijke	strategische	
allianties	 te	 genereren,	met	 zowel	 de	 publieke	 sector	(gemeenten	 en	 gezondheidscentra)	 als	met	 de	
particuliere	 sector	 (NGO's,	 stichtingen),	 maar	 ook	 met	 de	 lokale	 bevolking	 (besturen	 van	
gemeenschappen).	
		
De	opleidingsprojecten	van	CEDNA	dragen	bij	aan	duurzaamheid	en	voldoen	aan	de	behoeften	van	de	
bevolking	 en	 de	 vraag	 van	 de	 markt.	 De	 meer	 dan	 35	 sociale	 projecten	 gaan	 over	 gezondheid	 en	
training.	 Hierbij	 zijn	 meer	 dan	 13.500	 direct	 geholpen,	 indirect	 bereikt	 CEDNA	 meer	 dan	 30.000	
personen	(familieleden).	
		
In	 de	 sociale	 projecten	 van	 CEDNA	 staat	 de	 ontwikkeling	 van	menselijke	 en	 productieve	 capaciteiten	
centraal	 en	 wordt	 gezocht	 naar	 mogelijkheden	 de	 minder	 bedeelden	 een	 waardiger	 leven	 te	
geven,	hun	gezondheidstoestand	 te	verbeteren	 en	 mogelijkheden	 te	 bieden	 voor	economische-	 en	
sociale	integratie.	
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Koersverlegging,	maar	ook	doorgaan.	
Gezondheid	
In	de	afgelopen	jaren	heeft	de	Peruaanse	regering	op	nationaal	niveau	verschillende	sociale		
gezondheidsprogramma´s	geïntroduceerd.	Daar	zijn	wij	erg	blij	mee.	
	
Tegen	die	achtergrond	zijn	wij	van	mening,	dat	ons	werk	op	het	gebied	van	gezondheid	zijn	doel	heeft	
bereikt.	Wij	willen	de	Peruaanse	overheid	niet	voor	de	voeten	 lopen	en	daarom	zal	de	overdracht	van	
taken	aan	gezondheidscentra	en	gezondheid	comités	plaatsvinden.	
	
Er	zal	een	klein	budget	nodig	zijn	voor	de	evaluatie	een	jaar	na	afloop	van	het	huidige	project,	die	dient	
te	 worden	 uitgevoerd	 in	 april	 2020.	 Ook	 wordt	 dan	 bezien	 of	 het	 project	 de	 beoogde	 doelen	 heeft	
gehaald.	
	
Training		
In	de	periode	mei	2019-mei	2020	heeft	het	trainingsproject	zijn	geplande	doelen	bereikt;	mede	dankzij	
lokale	 inkomsten	 van	 deelnemers.	 CEDNA	is	 erin	 geslaagd	 zich	 te	 consolideren	 als	 een	 specialistische	
organisatie	met	een	grotere	kans	op	vooruitgang.	
		
Helaas	vertraagt	de	economische	groei	van	het	land	en	de	regio;	ook	de	groei	van	de	werkgelegenheid	
stagneert.	 Daarom	 is	 het	 nodig	 om	de	 ondersteuning	 aan	 jongeren	 en	moeders	 voor	 een	 plek	 op	 de	
arbeidsmarkt	voort	te	zetten.	
		
De	 lopende	 opleidingsprojecten	 worden	 per	 december	 2019	 afgesloten	 en	 de	 saldi	van	 de	 begroting	
worden	gebruikt	voor	een	opleidingsproject	met	een	duur	van	4	jaar.		
	
Dit	nieuwe	project	betreft	een	uitgebreid	opleidingsprogramma	betreffende	duurzaamheid	en	financiële	
onafhankelijkheid	 van	 de	 lokale	 bevolking,	 alsmede	 de	implementatie	 van	 een	
(opleidings)infrastructuur	in	de	Heilige	Vallei.	
		
De	Stichting	Vilcabamba	en	CEDNA	bundelen	voor	dit	nieuwe	en	innovatieve	voorstel	hun	inspanningen	
en	hun	financiële	middelen	om	zo	het	nieuwe	programma	te	gaan	uitvoeren.	
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2020	-	2024	
	
De	 Stichting	 Vilcabamba	 en	 CEDNA	 zien	 het	 als	 een	 nieuwe	 uitdaging	 om	 bij	 te	 dragen	 aan	 de	
verbetering	 van	 de	 gezondheid	 van	de	 meest	 kwetsbaren	 en	 hun	 toegang	 tot	 de	 arbeidsmarkt	 te	
verbeteren.	
		
Er	 zijn	 twee	 realiteiten.	 Enerzijds	 is	 de	 situatie	 van	 een	 deel	 van	 de	 bevolking	 verbeterd	 dankzij	
economische	groei	en	prestaties	van	de	overheid;	anderzijds	 is	een	groot	deel	van	de	 lokale	bevolking	
hiervan	nog	steeds	uitgesloten	en	leeft	in	–	deels	zeer	grote	–	armoede.	Het	gaat	hier	dan	met	name	om	
inwoners	 van	 het	 hoge	 Andesgebergte	 en	 Quechua-provincies.	 Deze	situatie	roept	de	 noodzaak	 op	
om	nieuwe	interventiestrategieën	te	overwegen	en	te	implementeren.	
		
Daarom	stellen	wij	ons	voor	de	jaren	2020-2024	ten	doel	ons	te	richten	op	het	gebied	van	opleiding	en	
plaatsing	op	de	lokale	arbeidsmarkt,	die	aansluit	bij	de	realiteit	van	het	land	Peru	en	waarbij	we	willen	
aansluiten	bij	uitbreiding	van	de	economische	dynamiek	naar	de	provincies.	
		
Daarom	 lanceren	 we	 het	 "Opleidingsprogramma	 2020-2024”.	 Belangrijkste	 doelstelling	 is	 een	
geleidelijke	 overgang	 van	 een	 stedelijk	 interventiegebied	 naar	 een	 landelijk	 gebied.	 Daar	 moet	 een	
adequate	 infrastructuur	 komen	waar	niet	 alleen	 cursussen	gegeven	kunnen	worden,	maar	die	ook	de	
uitvoering	 van	 aanvullende	 activiteiten	mogelijk	maakt.	 Zo	 kan	 een	 bijdrage	 geleverd	worden	 aan	 de	
institutionele	en	economische	duurzaamheid	van	CEDNA.	
	
2020-2021	
Het	opleidingsprogramma	zal	de	eerste	2	jaar	uitgevoerd	worden	in	de	stad	Cusco.	Tegelijkertijd	begint	
de	 bouw	 van	 de	 eerste	 fase	 van	 de	 opleidingsinfrastructuur	 in	 de	 provincie	 Urubamba	 in	 de	 Heilige	
Vallei.	Het	duurt	2	jaar	voordat	de	faciliteiten	gereed	zijn	om	daar	te	verder	te	kunnen	werken.		
	
2022	en	verder	
In	de	volgende	2	jaar	vindt	het	aanbod	van	cursussen	plaats	in	het	district	Urubamba	in	de	Heilige	Vallei.	
Urubamba	 is	 een	 belangrijk	 economisch	 en	 toeristisch	 gebied	 dat	 Cusco	 verbindt	met	 de	 citadel	 van	
Machu	Picchu.	De	omgeving	van	Urubamba	zal	daarnaast	strategisch	in	belang	toenemen	met	de	bouw	
van	de	nieuwe	internationale	luchthaven	van	Chinchero.	
	
De	in	Urubamba	benodigde	infrastructuur	zal	worden	ontworpen	en	gebouwd	conform	behoeften	uit	de	
lokale	markt.	Gestreefd	wordt	naar	een	veelzijdig	en	multifunctioneel	ontwerp	dat	CEDNA	in	staat	stelt	
bij	 te	 dragen	 aan	 haar	 duurzaamheid	 door	 het	 maximale	 voordeel	 te	 behalen	 van	de	 gebouwde	
faciliteiten.	Maximaal	 gebruik	wordt	 nagestreefd	 door	meervoudig	 gebruik;	 zo	 zullen	 trainingslokalen	
aangepast	 kunnen	 worden	 tot	 bungalow;	 een	 evenementruimte	 tot	 eetzaal	 en	 een	 keukenlokaal	 tot	
restaurant.	
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Tabel	Nº	1:	Begroting	opleidingsprogramma	2020	–	2024	
	

Omschrijving	 1e	jaar	 2e	jaar	 3e	jaar	 4e	jaar	 TOTAAL	
		 2020	 2021	 2022	 3023	 VILCABAMBA	

Totaal	kosten	project	 	€	95.361		 	€	95.361		 	€	95.360		 	€	95.361		 	€	381.443		

per	cursist	per	jaar	(200	cursisten	per	jaar)	 	€	477		 	€	477		 	€	477		 	€	477		 		

Bouwproject	 	€	80.000		 	€	23.800		 		 		 	€	103.800		

Totaal	incl.	Bouwproject	 	€	175.361		 	€	119.161		 	€	95.360		 	€	95.361		 	€	485.243		

		 		 		 		 		 		

Medefinanciering	per	organisatie	 	€	175.361		 	€	119.161		 	€	95.360		 	€	95.361		 	€	485.243		

Financiering	Vilcabamba	project	 	€	79.591		 	€	83.956		 	€	64.370		 	€	64.369		 	€	292.286		
		 45%	 70%	 68%	 68%	 60%	

Financiering	CEDNA	project	 	€	15.770		 	€	11.405		 	€	30.990		 	€	30.992		 	€	89.157		

CEDNA	Bouwproject	 	€	80.000		 	€	23.800		 		 		 		

Totaal	CEDNA	 	€	95.770		 	€	35.205		 	€	30.990		 	€	30.992		 	€	89.157		
		 55%	 30%	 32%	 32%	 18%	
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Tabel	Nº	2:	Bijdragen	CEDNA	-	Begroting	opleidingsprogramma	2020–	2024	
	
	

		 2020	 2021	 2022	 2023	 CEDNA	

Financiering	CEDNA	
	€	151.366		 	€	28.059		 	€	78.059		 	€	88.059		 	€	345.543		

		 		 		 		 		

INKOMSTEN	CEDNA	16/01/2020	 		 		 		 		 		

*	2020	-	saldo	reserve	rekening	16jan2020:		€	100.880	S/.	374.506,10		 	€	95.880		 		 		 		 		
		betaling	systeem	cursisten														€						5.000					S/.				18.525.00	 		 		 		 		 		
			saldo	reserve	rekening																					€				95.880					S/.		355.981,10	 		 		 		 		 		

*	2019	inkomsten	commerciële	workshops	2019	(CSS)	 	€	1.533		 		 		 		 		

SALDO	INKOMSTEN	CEDNA	16/01/2019	 	€	97.413		 		 		 		 		

SCHATTING	INKOMSTEN	CEDNA	2020	 		 		 		 		 		
Schatting	inkomsten	eindsaldo´s	gezondheidsproject	en	
opleidingsproject	2de	jaar	 		 		 		 		 		

*	2020	-		schatting	eindsaldo	opleidingsproject	2de	jaar		 	€	6.681		 		 		 		 		
															kosten	mei	t/m	dec	2019:																	€	54.426	 		 		 		 		 		
															geschatte	kosten	jan	t/m	mrt	2020:	€	18.146	 		 				 		 		 		

*	2020	-	schatting	eindsaldo	gezondheidsproject	2de	jaar	 	€	19.213		 		 		 		 		
															kosten	apr	t/m	dec	2019																		€	42.184	 		 		 		 		 		
															geschatte	kosten	jan	t/m	mrt	2020:	€			7.310	 		 		 		 		 		
TOTAAL	Schatting	inkomsten	eindsaldo´s	gezondheid	en	
opleidingsproject	2de	jaar	 	€	25.894		 		 		 		 		

SCHATTING	INKOMSTEN	LOKALE	BIJDRAGEN	CEDNA	 		 		 		 		 		
*	2020,	21,	22,	23	schatting	inkomsten	commerciële	workshops	
2019	(CSS+CEDNA)	 	€	4.575		 	€	4.575		 	€	4.575		 	€	4.575		 		

*	2020,	21,	22,	23	schatting	inkomsten	cursisten	per	jaar	 	€	15.984		 	€	15.984		 	€	15.984		 	€	15.984		 		

*	2020,	21,	22,	23	schatting	inkomsten	diverse	stichtingen	 	€	7.500		 	€	7.500		 	€	7.500		 	€	7.500		 		

TOTAAL	SCHATTING	LOKALE	BIJDRAGEN	CEDNA	 	€	28.059		 	€	28.059		 	€	28.059		 	€	28.059		 		

*	2021	schatting	inkomsten	CEDNA	(activiteiten	Urubamba)	 		 		 	€	50.000		 	€	60.000		 		

TOTALE	FINANCIERING	PER	JAAR	CEDNA	 	€	151.366		 	€	28.059		 	€	78.059		 	€	88.059		 	€	345.543		

*	2020	-	inkomsten	cursisten		jan	t/m	dec	2019:		€	19.856	 	€	19.856		 		 		 		 		

*	2019	-	inkomsten	commerciële	workshops	CEDNA:	Okt	t/m	dec	 €	1.344	 	 	 	 	

	
	
	
Tabel	Nº	3:	Stadia	van	de	uitvoering	van	de	begroting	
	

PROGRAMMA-COMPONENTEN	
CUSCO	 URUBAMBA	
EERSTE	FASE	 TWEEDE	FASE	
2020	 2021	 2022	 2023	

OPLEIDINGEN	 		 		 		 		
	 URUBAMBA	 	 	
CONSTRUCTIE	 		 		 		 		
	
	
	
	 	



Beleids-	en	toekomstplan	Stg	Vilcabamba/CEDNA				2020	-	2024	
		

Stichting	Vilcabamba																																																																																																																																																																											Pagina	7	van	8	

		
	

	
Opleidingscentrum	en	eco	toerisme	

	

Administratie	

	

Opleidingslokalen	

	

	

Opleidingslokaal	binnenkant	
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Evenementenruimte	

	

Bungalows	toeristen/vrijwilligers	

	

	


