
Inhoudelijk jaarverslag 2019, Stichting Samay

Stichting Samay 
Stichting Samay richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en 
milieutoepassingen. 
De stichting is opgericht in 2002 en bezit de ANBI status. In de beginjaren hebben we een reeks van 
sociale projecten gerealiseerd. Tegenwoordig  richten we ons echter op projecten die zich bevinden op 
het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen. Stichting Samay heeft een bestuur van 4 
leden, tevens zijn er enkele vrijwilligers. We hebben een uitgebreid netwerk van medewerkers en 
samenwerkingspartners in Bolivia. Thematiek waar we ons mee bezighouden zijn: armoede, erosie en 
klimaatverandering.
Stichting Samay stelt zich ten doel:

• •het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau
• •het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal 
• niveau

•het werkgebied van de stichting is met name Bolivia 

Onderverdeling projecten:
In 2019 hebben verschillende grotere en kleine projecten plaatsgevonden, dit zijn: 
1 Viva Contribute,
2 Bosque Sano,
3 ETWA,
4 Ecocamp,
5 Frame, Voice, Report
6 Aanzet Trees Sisters.

Inhoudelijke verslagen:

Ad 1 Viva Contribute 

Stichting Samay is door de Contribute Foundation geholpen met een bijdrage van in totaal 18.000 euro. 
Het project is uitgevoerd in de Andes-regio in de departementen Cochabamba en Potosí. 
Het project draagt bij aan een beter inkomen (tot 3 keer zo hoog) en een betere levenskwaliteit voor zeer 
arme inheemse Boliviaanse boeren. Tevens helpt het project bij het bestrijden van de gevolgen van 
erosie en klimaatverandering. Bovenstaande is o.a. bereikt door de toepassing van agroforestry. 

Verloop project/ tijdsplanning:
Het project heeft in verschillende stadia vertraging ondervonden. De maanden november en december 
zijn in verband met het plantseizoen belangrijk voor ons. In twee gelegenheden is dat niet helemaal juist
verlopen. 



In november 2018 had dat te maken met de vertraagde uitbetaling, waardoor we te laat waren om in het
plantseizoen van het eerste jaar al aan de slag te gaan.
In tweede instantie had het te maken met de ernstige verkiezingsongeregeldheden die in november 
2019 plaats vonden en waardoor het hele land lam lag.  

Bereikte resultaten:
De bereikte resultaten zijn veelal hoger uitgevallen dan de geplande resultaten. Stichting Stichting 
Samay en de Boliviaanse partners hebben:

Korte termijn resultaten:
Geplande resultaten: Gerealiseerde resultaten:
Agroforestry/  boomproductie/boomaanplant/  waterreservoirs:
- met het planten van 2.500 bij boeren, maken we 
boomgaarden bij 50 boeren. Dit leid op termijn tot zowel 
een hoger inkomen als een betere bodemkwaliteit;  

- er zijn 3.499 fruitbomen (vooral 
appelbomen) geplant;

- met het maken van 3 waterreservoirs worden groenten en
boomgaarden ook in het droge seizoen bevloeit;

- er zijn 4 waterreservoirs gemaakt;

- met het kweken van 30.000 bomen vanuit zaaigoed, 
voorzien we boeren, scholen en gemeenschappen van 
bomen. Met het planten van deze bomen voorzien we 
onder andere in fruitbomen, kleinschalig productiehout, 
bomen bij scholen en bomen tegen erosie.

- in Noord-Potosí/ Sacaca worden 80.000 
(!) bomen gekweekt vanuit zaaigoed. 
Tevens zijn er verschillende 
gereedschappen geleverd (o.a. netten 
voor kassen).

Onderwijs/workshops en schoolkassen:
- met het geven van onderwijs aan 400 leerlingen brengen 
we ze praktisch milieubewustzijn bij;

- we hebben 2 tweedaagse praktische 
cursussen gegeven aan 124 studenten van
de leraren opleiding. 1 cursus ging over 
het construeren van waterreservoirs. De 
andere cursus ging over organische 
landbouw productie;

- de 40 getrainde dorpsleraren passen het gebruik van 
kassen en kleinschalige tuinbouw toe;
- met het maken van 2 school-kassen worden de 
geproduceerde groenten gebruikt in de schoollunch van 
kinderen met een gebrekkig dieet.

- 3 schoolkassen zijn geconstrueerd (2 in 
Juan XXIII en 1 in Sacaca)
Alle geproduceerde groenten worden 
geconsumeerd door de leerlingen.

Lange termijn resultaten:
- levenskwaliteit verder verhogen en verbetering van de financiële situatie; 
- het stopzetten van grondverarming en toepassen van agroforestry mondt uit in een gezonde en 
vruchtbare grond;
- door diversificatie zorgen voor een meer zekere en gevarieerdere voedselvoorziening;
- opname van CO2 door de aanplant van bomen.  

Agroforestry:

Onze Boliviaanse partners werken veelal in de klimaatzone tussen de 2200 – 3200 meter die geschikt is 
voor appelbomen. Gemiddeld zijn er 50 fruitbomen per familie geplant, waarbij de families bijdragen 
met 30% van de kosten. Een belangrijk onderdeel in de agroforestry/voedselbos (fruitbomen, overige 
loofbomen en groenten/mais) is dat de vruchtbaarheid van de grond aangevuld wordt met organisch 
materiaal van ‘overige loofbomen /groenbemesters’. Hier is soms enige overredingskracht voor nodig 
omdat de indiaanse keuterboeren erg traditioneel zijn en het nut van ‘onproductieve bomen’ niet 
meteen inzien. Als de boeren met eigen ogen de hoge productie zien, werkt dit overtuigend en zijn er 
soms gemeenschappen die over schakelen. 

Een voorwaarde voor agroforestry is dat de watervoorziening goed geregeld is. Soms is het hiervoor 
nodig om waterreservoirs te maken. Hiervan is tevens het voordeel dat er meerdere malen per jaar 
groente geoogst kan worden (i.p.v. een maal per jaar). 



Overige bomen worden momenteel gekweekt en worden vervolgens geplant door kinderen bij scholen 
(als educatie), als windhagen, om een microklimaat te scheppen tegen erosie en als kleinschalig 
productiehout. Dit vind plaats in Noord-Potosí (Sacaca), waar de inheemse bevolking leeft op een 
uiterst geërodeerd landschap.
Tevens hebben we in deze geïsoleerde streek milieu-onderwijs en praktijkcursussen gegeven en ook 3 
schoolkassen gemaakt. In de schoolkassen worden groenten geproduceerd, die in de schoollunch 
gebruikt worden. De kinderen in deze streek hebben namelijk een groeiachterstand wegens een 
eenzijdig dieet. 

Locaties:
Dit project is uitgevoerd in de departementen Cochabamba (Sipe Sipe en Tapacari) en Noord-Potosí op 
veel uiteenlopende locaties. Veelal in zeer geïsoleerde boerengemeenschappen. In Noord-Potosí hebben 
alle activiteiten in de gemeente Sacaca plaats gevonden. Daarnaast zijn er twee opvallende locaties. Op 
de scholengemeenschap van Juan XXIII, een belangrijk landbouwinstituut, waar leerlingen 
doordeweeks verblijven zijn zowel 2 schoolkassen, als 1 waterreservoir als agroforesty toegepast. 
In het dorp Chocaya is met een grootschalig design een berghelling van 6 hectaren beplant met o.a. 
appelbomen. Een groot deel van deze appelbomen zijn uit het budget van Contribute gekomen. 

Geleerde lessen:
Bij de uitvoering in Bolivia zijn we met dit project Viva Contribute te breed te werk gegaan. We zijn met
uiteenlopende thema’s met 3 verschillende partnerorganisaties in diverse provincies aan de slag gegaan.
Dit heeft geen goed gedaan aan de overzichtelijkheid van het project (vanuit Nederland) en ook niet aan
de communicatie hierover. Dat neemt niet weg dat het project degelijk is uitgevoerd en het geld is zeer 
effectief en goed besteed. Toch willen we een volgende keer het project meer concentreren.
Bij deze danken wij de Contribute Foundation voor de hulp aan dit project ook namens de bevolking 
van Bolivia.

Ad 2 Bosque Sano



Het totale project Bosque Sano (met als sub-projecten: Bosque Sano 1 en Bosque Sano Waterreservoirs) 
verliep over het tweede deel 2019 en wordt begin 2020 administratief afgerond. Het is een project dat 
inhoudelijk is onderverdeeld in twee hoofdonderdelen, namelijk: 
1) agroforestry/boomaanplant/boomproductie/waterreservoirs; 
2) educatie/schoolkassen.

Het project draagt bij aan een beter inkomen en een betere levenskwaliteit voor zeer arme inheemse 
Boliviaanse boeren. Tevens helpt het project bij het bestrijden van de gevolgen van erosie en 
klimaatverandering.

Bereikte resultaten:
De bereikte resultaten zijn in een aantal gevallen hoger uitgevallen dan de geplande resultaten. 
Stichting Stichting Samay en de Boliviaanse partners hebben:

187.941 bomen geplant, waarvan: 
5.341 geënte fruitbomen binnen de context van agroforestry,
174.000 bomen uit zaad gekweekt
1.777 leerlingen bereikt op 12 scholen, 
25 leraren geïnstrueerd, 
2 schoolkassen gebouwd met groenten voor de schoollunch van ondervoede kinderen,
5 waterreservoirs,
1 driedaagse workshop agroforestry + 1 driedaagse workshop schoolkassen bouwen en inrichten, 2 
uitwisselingsbezoeken
5 afvalcontainers voor het recyclen van ong. 135 kilo plastic,
gereedschap om bomen te onderhouden, 16 hectares zijn gesnoeid  en 5 composters

1 Agroforestry/boomaanplant/boomproductie/waterreservoirs:

Agroforestry:
Stichting Samay stimuleert agroforestry, d.w.z. de gemengde teelt van fruitbomen, loofbomen en 
groenten. Agroforestry is zowel economisch als ecologisch een goed systeem, dat, mits goed uitgevoerd 
bijdraagt aan een beter inkomen (3 a 4 keer zo hoog) en een beter milieu.
Onze Boliviaanse partners werken met name in de klimaatzone (2400 – 3200/4000 meter) die geschikt is 
voor appelbomen. Deze bergzone is over het algemeen erg geërodeerd en droog. De gebruikelijke 
kleinschalige landbouwactiviteiten in de Andes leidt tot vermindering van bodemvruchtbaarheid. 
Hierdoor kunnen op termijn geen voedselgewassen meer groeien op de percelen en zien de boeren zich 
genoodzaakt weg te trekken. Een belangrijk onderdeel in de agroforestry is dat de vruchtbaarheid van 
de grond aangevuld wordt met organisch materiaal van ‘overige loofbomen’. Hier is soms echter enige 
overredingskracht voor nodig omdat de inheemse kleine boeren traditioneel zijn in de zin ‘dat ze slechts
die gewassen willen die produceren’.  Het nut van ‘overige loofbomen’ die organisch materiaal 
(groenbemesters) toevoegen aan de grond, past niet vanzelf in hun opvattingen. Als ze echter met eigen 
ogen de vele appels zien die geproduceerd worden en de goede prijs hiervoor betaald wordt, zijn er 
soms hele gemeenschappen die over schakelen. 
Hierbij zetten wij met name in op appelbomen, soms op perzikbomen, cherimoya, tumbo (hoogland) en 
eventueel cacao (in de tropen).  

Er zijn in 2019 bij 107 families, 5.341 fruitbomen geplant. Voor een goede productie eenheid met 
commerciële verkoop zijn ten minste 50 fruitbomen nodig. De families dragen bij met 30% van de 
kosten. De fruitbomen zijn geplant in de maanden augustus tot november. 

Bescherming tegen vee (prikkeldraad) en tegen vogels en hagel (door netten) zijn belangrijke 
onderdelen. Het opzetten van de agroforestry systemen wordt met name aangestuurd door onze 
partner Agroecologica. Via hen loopt het contact met La Plataforma de Suelos, een overkoepelende 
organisatie met zo’n 40 organisaties onder zich. Agroecologica begeleidt dit zowel direct (in eigen 
gebied) als indirect, namelijk door cursussen aan andere partnerorganisaties te geven zodat deze 
techniek en kennis naar andere delen van het land geëxporteerd worden. Vandaar dat de introductie in 
ons kerngebied snel en compleet verloopt en in de ‘buitengebieden’ verloopt het proces stapsgewijs. 



Toepassingen vinden plaats in het Andesgebied o.a. in Sipe Sipe, Tapacari en Tacopaya. 

Boomaanplant:
We hebben 8.600 ‘gewone loofbomen’ laten planten als erosiemaatregel, bij scholen, als mix bij de 
agroforestry, om een microklimaat te scheppen en als windhagen en in sommige gevallen om een 
microklimaat te scheppen.
Het seizoen om bomen te planten is tussen november en januari aan het begin van het regenseizoen. 
Bij scholen hebben de leerlingen bomen geplant als aanvulling op het lespakket. Dit heeft een grote 
pedagogische waarde. Het gaat om stadsscholen in Cochabamba en tevens in beschermde parken zoals 
Pairumani.

Boomproductie:
Het kweken van 174.000 bomen in de boomkwekerijen van Noord-Potosí (Sacaca, Acasio en Toro Toro) 
is van start gegaan. Dit zijn papaja’s, dennen en inheemse bomen  (ceibo, jarrananda, alizo en jarca). Dit 
is bij verre de meest economische manier om bomen te kweken met een productieprijs van ongeveer 26 
cent per stuk. Wij sluiten een contract met de gemeentelijke kwekerijen dat ze ‘extra produceren’ terwijl 
wij de materiaalkosten (10 cent) zoals aarde, zaden en plastic potten betalen. 
Een percentage van deze bomen zijn dennen (Pinus Radiatus) die soms als productiehout dienen. Bij 
productiehout voor boeren gaat het meestal om 1 of 2 hectare met dennen, soms op communale 
gronden maar met name op familiegronden. Deze zijn geschikt om na een periode van 12 jaar voor het 
eerst en na 20 jaar voor de tweede keer te kappen. Deze den is een uitheemse boom die snel groeit en 
uiterst geschikt als bouwmateriaal. Constructiehout is een effectieve manier om opgeslagen CO2 te 
behouden. Bovendien groeien er paddenstoelen voor consumptie en verkoop onder deze dennen.
Deze den heeft echter ook een verzurend effect op de grond. Ook voegt hij organisch materiaal toe aan 
de grond. Enige jaren na de kap verdwijnt het verzurende effect.
Tegenwoordig accepteren vele boeren de Eucalyptus niet meer, maar zijn ze massaal overgestapt op de 
den. Op termijn zijn ziekten te verwachten. Wij volgen deze ontwikkeling enigszins kritisch. 

Waterreservoirs:
Bij de agroforestry is het essentieel dat er het hele jaar door water voorradig is voor bevloeiing. Onze 
lokale partners maken deze ronde, betonnen waterreservoirs waar tussen de 5.000 en 200.000 liter water 
in kan. Voldoende om tussen de 1 en 20 families mee te helpen. 
Deze waterreservoirs maken we relatief goedkoop. De kosten zijn voornamelijk het ijzerwerk, het beton 
en het vervoer (de benzine). Voor het overige worden lokale materialen gebruikt. Het werk wordt door 
de boeren gedaan onder begeleiding van een expert. De boeren betalen een percentage en veelal betalen 
gemeenten of ‘andere organisaties’ ook een percentage. Het gebruik van deze waterbekkens heeft ook 
als voordeel dat er 3 maal (groente/mais) geoogst kan worden in plaats van 1 maal (met het 
regenseizoen). 
Een veel goedkopere mogelijkheid is echter met plastic i.p.v. beton, hetgeen 10 maal zo goedkoop is, 
maar veel minder lang meegaat. Met name voor grotere reservoirs willen wij betonnen exemplaren, als 
het om kleinere reservoirs gaat staan we ook open voor plastic (grondbedekking). Dit hangt mede af 
van de lokale partner.
In 2019 hebben we 5 betonnen waterreservoirs gemaakt. 

Klimaatverandering:
Klimaatverandering in Bolivia zorgt er o.a. voor dat het regenseizoen met anderhalve maand (!) is 



afgenomen. Het regenseizoen is korter, onvoorspelbaarder en intenser geworden. Hierdoor zijn de 
boeren in grote problemen gekomen.
In 2015 en 2016 was er een grote droogte in het Andes-gedeelte van Bolivia. In het jaar 2017 zagen we 
juist weer extreem veel regenval in korte tijd met overstromingen en doden ten gevolgen nabij 
Cochabamba. 
Hieruit trok men de conclusie dat de rivierlopen niet goed beplant waren en daarom modderstromen 
vormden en huizen meenamen.
Een goed waterbeheer wordt steeds belangrijker. Op een kleinschalige manier kan Samay hier aan 
bijdragen.

2 Onderwijs, workshops en kassen:

Onderwijs en lespakket:
Aan 1.777 leerlingen op 12 scholen in Cochabamba en omgeving zijn 5.500 educatieve brochures 
uitgereikt en is onderwijs gegeven. Daarnaast hebben 25 leraren een specifieke training gekregen om op 
hun scholen zelfstandig ‘milieu-onderwijs’ te geven. Tevens zijn 5 afvalcontainers geplaatst waarmee 
ongeveer 135 kilo’s plastic is ingezameld door de leerlingen, verkocht (door de scholen) en gerecycled 
(door de fabriek). 

Cursussen
We hebben twee maal een 3-daagse cursus uitgevoerd voor ongeveer 80 mensen, namelijk voor mensen 
van onze partnerorganisaties, dorpsvertegenwoordigers en leraren. Thema’s waren: agroforestry op de 
eerste workshop en kassen op de tweede workshop (voor leraren).  

Kassen
Tevens hebben we in deze geïsoleerde streek van Noord-Potosí 2 schoolkassen gemaakt. De lokale 
gemeenschappen hebben zelf de lemen muurtjes van de kassen gemaakt en stichting Samay heeft 
voorzien in de balken, de deuren en het plastic voor het dak. In deze schoolkassen worden groenten 
geproduceerd, die in de schoollunch gebruikt worden. De kinderen in deze streek hebben een 
groeiachterstand wegens een eenzijdig dieet. 

Lokale partners:
We werken in de praktijk van Bolivia samen met de stichtingen Arboles y Futuro, Voserdem en La 
Plataforma de Suelos/ Agroecologica. Dit zijn gevestigde en effectieve organisaties. Daarbij doet 
Voserdem de administratie, Arboles y Futuro richt zich met name op stadsonderwijs en La Plataforma 
de Suelos/ Agroecologica richt zich met name op de agroforesty. 

Dank
Dit project is mogelijk gemaakt door de Wilde Ganzen, de Haella Stichting, het Maria Stroots Fonds, 
Triodos Foundation, Emmaus Haarzuilens en Bilthoven, het Willems Koopfonds, Mundo Crastino 
Meliori, diverse Recycling winkels (de Groene Ezel) en alle individuele mensen (Hanneke Veen).
De waterreservoirs zijn met name mogelijk gemaakt door Stichting 75 jaar NBB.

Ad 3 ETWA
Met het ETWA hebben we een project uitgevoerd ter waarde van 6.000 euro in het departement 
Cochabamba. Dit bestond uit agroforestry, het maken van water reservoirs en een workshop. 



Ad 4 Tree Sisters 
In de diepe Amazone van Pando, Bolivia bereiden we een potentieel project voor met de Tree Sisters. 
Inhoudelijk betreft dit agroforestry. Momenteel is het projectplan geformuleerd en ligt dit ter 
beoordeling bij de Tree Sisters. Mogelijke uitvoering vanaf 2021.

Ad 5 Frame, Voice, Report
Dit project is het voorlichtingsproject dat met name in Nederland heeft plaatsgevonden. Dit project is 
door de EU. gesponsord en via de afdeling Frame, Voice, Report bij de Wilde Ganzen begeleid. Naast 
voorlichting op de La Reyschool, een artikel en een bijeenkomst in het Nutshuis/ Den Haag was het 
belangrijkste onderdeel hiervan was de film die we gemaakt hebben, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=NciT8DCS6Vs&t=399s
Uitzendingen hebben plaats gevonden op Salto in Amsterdam en Den Haag TV. De filmvertoning in het
Haagse Filmhuis is verplaatst naar dec. 2020. De coronacrisis heeft enkele andere activiteiten 
belemmerd.  
 

AD 6 Ecocamp
In 2019 heeft de eerste fase van het Ecosystem Restoration Camp plaats gevonden. Hierbij werkten we 
samen met de internationale organisatie Ecosystem Restoration Camps, met het dorp Chocaya en lokale 
organisaties. Het doel is om een berghelling te herstellen met o.a. agroforestry. Veel van de vrijwilligers 
lieten het afweten, toen in November 2019 ongeregeldheden uitbraken in Bolivia. Het project heeft toch 
doorgang kunnen vinden dankzij de dorpelingen en Boliviaanse partnerorganisaties. De film die we 
gemaakt hebben gaat voor een groot gedeelte over dit project: https://www.youtube.com/watch?
v=NciT8DCS6Vs&t=392s
 

Financiën
Inkomsten uit fondsen in 2019:
(voor alle verschillende projecten.)

Fonds Ontvangen 2019
Contribute Foundation 6.000 (Viva Contribute)
ETWA Rijswijk 6.000 (ETWA)
Wilde Ganzen *
Voice, Frame, Report (Wilde Ganzen) 16.000 (Voice, Frame, Report, wel via onze 

rekening)
Haëlla Stichting 2.865
Maria Stroots 3.000 
Willems Koopfonds 2.500
Triodos Foundation 4.000

Stichting 75 jaar NBB 4.000
Mundo Crastino Meliori 3.000 
Taka Tuka 3.000
Emmaus Haarzuilens 1.200
Emmaus Bilthoven 1.000
KCE Fonds (Eemnes)   500
KrW Heemskerk/Groene Ezel 5.000
Totaal: 58.065

*Er zijn ook 15.435 inkomsten via Wilde Ganzen verkregen. Die lopen niet via de bankrekening van 
Samay.

De inkomsten en uitgaven lopen niet per jaar parallel, omdat inkomsten voor een bepaald project al in 
het voorgaande jaar hebben kunnen binnenkomen en de uitvoering over verschillende jaren plaats kan 
vinden. 

about:blank
about:blank
about:blank


Naast inkomsten uit fondsen ontvangt de stichting Samay ook inkomsten uit donaties van particulieren

Uitgaven:
In 2019 zijn de grootste uitgaven gedaan in het kader van het project Viva Contribute en Bosque Sano 
dat via de Wilde Ganzen liep en hieronder is samengevat. Ander projectuitgaven zijn gedaan voor 
ETWA en Tree Sisters ‘vertalen’. 

Ad 1 Financiën Viva Contribute: Begroting / daadwerkelijke uitgaven

Beschrijving projectkosten in projectland Bijdragen in
Bolivia

Gerealiseerde 
uitgaven

Geplande 
uitgaven

Agroforestry/boomaanplant
Aankoop 2.500 fruitbomen à
€ 4,00 per stuk = € 10.000

families 30% 
€  3.000

€ 7.000 € 7.000 

Waterbesparende maatregelen waaronder 3 
waterreservoirs. Per waterbekken gem. € 2.000

families 50% 
€ 3.000

€ 2.623 € 3.000 

Coördinatie bomenaanplant en waterreservoirs €    500 €  1.000    
Aankoop zaaigoed voor 30.000 bomen (zaadjes, 
aarde, transport, gereedschap)

€ 3.853 €  3.000 

Educatie:
1 meerdaagse workshop leraren/vertegenwoordigers:
Workshop leraren/dorpsvertegenwoordigers 
(materiaal, onderwijs, organisatie, eten etc.)

€   870 €  1.000

Huur cursusruimten €   472 €  1.000

Lesmateriaal
2 kassen bij scholen €     450    €   682 €    500    

 
Overheadkosten in Bolivia/ huur bureauruimte €  2.100  €   800 €    500    
Lokaal transport (Bolivia) en huur auto €  1.000          € 1.200 €  1.000          

Totale kosten € 9.550 € 18.000 € 18.000

In 2018 is 12.000 euro ontvangen en in 2019 in 6.000 euro voor dit project Viva Contribute ontvangen.

Ad 2 Bosque Sano: Begroting /daadwerkelijke uitgaven 

Beschrijving projectkosten in projectland Bijgedragen in
Bolivia

Daadwerkelijke 
uitgaven in Euro

Geplande 
Uitgaven

Agroforestry/boomaanplant
Subtotaal € 14.495 35.219 € 34.770

Educatie
Subtotaal €  1.000 7.648 €  9.000

 
Lokaal transport (Bolivia) en huur 
auto/benzine

€  4.000           3.888 €  3.000          

Subtotaal €  6.000           3.888 €  3.000     

Totale kosten € 21.495 € 46754* € 46.770



Bosque Sano heeft een begroting van 46.770 euro. Hiervan loopt 31.335 daadwerkelijk via onze 
rekening. In 2019 hebben we bij fondsen 30.065 ontvangen. 

* Dit heeft met name met een afrondingsverschil bij de wisselkoers te maken.
* Toelichting Bosque Sano: 
Bij deze begroting hebben we alleen de hoofdrubrieken aangehouden. 
De projectbijdrage van de Wilde Ganzen van 15.435 euro wordt rechtstreeks naar Bolivia gestuurd en is 
niet opgenomen in ons financiële verslag maar wel in het project Bosque Sano.
Een mogelijk overschot aan projectinkomsten wordt besteed in 2020 aan het vervolgproject Tierra Sana. 

Ad 3 ETWA:
De 6.000 euro van het ETWA project (ontvangen in 2019) zijn uitgegeven aan waterreservoirs, 
(fruit)bomen en een workshop.

Ad 4 Tree Sisters vertalen:
Voor het vertalen van een projectvoorstel zijn 200 euro uitgegeven

Ad 5 Frame, Voice, Report
De totale begroting hiervan is 21.065 euro en de uitvoering loopt van eind 2018 tot juni 2020. 
20.000 euro komt uit het programma Frame, Voice, Report en 1.065 komt als bijdrage van stichting 
Samay. Van Frame, Voice, Report hebben we in 2019 16.000 euro ontvangen en na de afronding in juni 
2020 ontvangen we het restant van 4.000 euro.

Ad 6 Ecocamp: 
De financiën van dit project zijn gelopen via de projecten Viva Contribute en Bosque Sano.

Overhead:
Overhead voor stichting Samay zijn met name: vrijwilligersvergoeding (1.700 Menno en 300 Levina,  
reiskosten naar Bolivia 966, verblijfskosten in Bolivia 1.400 en huur bureauruimte 1.200). Daarmee ligt 
de overhead op ongeveer 10% van de totale uitgaven. 

Menno Staarink
Stichting Samay
Buitenom 8
2512XA Den Haag
Tel. 06-14823385
KvK : 27255087
www.stichtingsamay.nl 
mennost@gmail.com 
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