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VOORWOORD 
In 2014 is Stichting Mandioca druk in de weer geweest met de uitvoering van Project 
Yahuarcaca in de Colombiaanse Amazone. Het project dat gericht is op het herstel en 
effectief gebruik van Traditionele Ecologische Kennis van de Tikina indianen voor het 
verbeteren van het sociaal welzijn van de Tikuna gemeenschappen en tegelijkertijd een 
duurzaam beheer te bevorderen van de meren en overstromingsbossen. 
  
Door op gelijke voet te staan met de mensen hebben wij tijdens de uitvoering van de 
eerste fase (juni tot en met april 2014) veel vertrouwen gekregen. Zodoende is er een 
samenwerkingsverband opgezet met de Colombiaanse stichting Fundación Grupo Proa; is 
er veel traditionele ecologische kennis (TEK) verzameld door onze lokale inheemse 
teamgenoten; is grote vooruitgang geboekt met o.a. het begeleiden van de inheemse 
ecotoerisme organisatie Painü; en wordt er goed samengewerkt met overheidsinstellingen 
en inheemse autoriteiten waarbij iedereen het gezicht dezelfde kant op heeft.  
Bij aanvang van de tweede fase in oktober 2014 hebben wij weer veel tijd gestoken in up-
to-date brengen van de betrokken 10 inheemse gemeenschappen, de ecotoerisme 
organisatie Painü, de inheemse autoriteiten en bepaalde overheidsinstellingen.  
 
In dit jaarverslag geeft Stichting Mandioca u graag inzicht in de ondernomen activiteiten, 
resultaten, successen, geleerde lessen en de financiële jaaroverzichten van het jaar 2014. 
Vervolgens worden de plannen van het jaar 2015 gepresenteerd. 
 
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot dit jaarverslag, de Stichting of het lopende 
initiatief Project Yahuarcaca; neem gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Vliet 
Penningmeester – projectcoördinator 
Stichting Mandioca 
 

1. STICHTING MANDIOCA 
Stichting Mandioca is op maandag 15 oktober 2007 opgericht met als doel kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren 
van de levensomstandigheden en de woon- en leefgebieden van mensen in rurale 
gebieden. De projecten kunnen betrekking hebben op voedselvoorziening, gezondheid, 
onderwijs en cultuur- en natuurbehoud.  
 
ALGEMEEN NUT BEOOGENDE INSTELLING (ANBI) 
Sinds 1 januari 2008 staat Stichting Mandioca geregistreerd bij de belastingdienst als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor meer informatie over de ANBI status, zie 
www.belastingdienst.nl 
 
STRATEGIE 
Voor het behalen van zo goed mogelijke projectresultaten op korte en lange termijn 
streeft de Stichting de volgende uitgangspunten na die dit moeten bevorderen: 

- Lokaal initiatief. De aanzet tot een project/initiatief komt vanuit de 
ondersteuning behoevende partij (bijv. een of meerdere gemeenschappen of 
lokale organisatie). 

- Actieve betrokkenheid. Een zo groot mogelijke actieve betrokkenheid van de 
doelgroep en onderlinge samenwerking tussen bijv. bewoners en betrokken 
gemeenschappen en instellingen. 

- Lokale partnerorganisatie. Samenwerken met een lokale organisatie in het 
projectland die direct met de hoofddoelgroep te maken heeft en over nodige 
kennis en ervaring beschikt en betrokkenheid heeft met betrekking tot het 
hoofdthema van het project. 

- Afstemmen van het projectplan. Afstemmen van het project op beleids- en 
ontwikkelingsplannen van de overheden en internationale afspraken. 

- Institutionele samenwerking. Het actief betrekken en opbouwen van 
samenwerkingsverbanden met lokale en regionale overheidsinstanties, ngo’s, 
bedrijven en particuliere sleutelfiguren. 

 
Bestuur:   Voorzitter: J. Leeuwenberg 

Secretaris: F. Schrama 
Penningmeester: K.A. van Vliet 

http://www.belastingdienst.nl/
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Het project speelt zich af in het uiterste zuiden van de Colombiaanse Amazone aan de grens met Brazilië en 
Peru. Het is gericht op  het verbeteren van het welzijn van de lokale inheemse bevolking en het effectief 
gebruik van Traditionele Ecologische Kennis (TEK) van de indianen voor een duurzaam beheer van de 
overstromingsbossen om zo de biodiversiteit en voedselzekerheid zeker te stellen. 
 
Het gaat om kennis dat van generatie op generatie is doorgegeven, gebaseerd is op persoonlijke ervaringen 
en daarnaast sterk verbonden is met de spirituele wereld. Het is allesomvattend en biedt een hele andere 
kijk op de wereld die vaak moeilijk te begrijpen is. Voorheen zorgde deze kennis voor een evenwicht tussen 
mens en natuur. Echter door de populatie toename en veranderingen in het landgebruik is veel van deze 
kennis verloren gegaan en worden o.a. de vissen in hun bestaan bedreigd en daarmee ook de toegang tot 
goed voedsel voor de mensen.  
 
Omdat traditionele kennis vaak in detail relaties beschrijft tussen mens, dier en plant is het belangrijk deze 
kennis te erkennen als waardevol én nuttig te gebruiken. Kennis en bewustzijn behoren hier tot de 
oplossing. Het inweven van deze kennis in a) het lokale basisonderwijs, b) educatief ecotoerisme en c) het 
lokale en regionale natuurbeleid en beheer zijn dan ook dé drie speerpunten van het project. Voor het 
projectgebied, zie Bijlage I – Kaart Projectgebied. 

OMSCHRIJVING PROJECT YAHUARCACA 

 

ACTIVITEITEN 2014 

2. ACTIVITEITEN  2014 – PROJECT YAHUARCACA 
In het kader van de doelstelling heeft de Stichting zich in 2014 hoofdzakelijk gericht op de 
de uitvoering, afronding en eindverantwoording van de 1

e
 fase van Project Yahuarcaca, 

vervolgens op de fondsenwerving, voorbereiding en uitvoering van de 2
e
 fase van dit 

project. Zie Omschrijving Project Yahuarcaca in het tekstvak hieronder. Hier een overzicht 
van de verschillende hoofdactiviteiten die zijn ondernomen. 
 

HOOFDACTIVITEIT PERIODE 2014 

1. Afronden fase 1 Jan – Apr 

2. Eindverantwoording fase 1  Mei – Jul 

3.  Fondsenwerving en voorbereiding fase 2  Jul – Sep 

4. Uitvoering fase 2 Project Yahuarcaca Okt – Dec  2014 – Aug 2015 

 
 

 
In de hierop volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de samenwerking met de 
Colombiaanse partnerorganisatie Fundación Grupo Proa en vervolgens op de project 
doelen, de activiteiten en resultaten.  
 

2.1. PARTNERORGANISATIE FUNDACIÓN GRUPO PROA 
Om het project beter uit te kunnen voeren en het meer draagvlak en daadkracht te geven 
op lokaal, regionaal en nationaal niveau is een samenwerkingsverband aangegaan met de 
Colombiaanse stichting Fundación Grupo Proa. Dit is een stichting zonder winstoogmerk 
en heeft als doel het ondersteunen en bevorderen van initiatieven gericht op sociale, 
economische en ecologische duurzaamheid. De stichting is in april 2013 opgericht door vijf 
personen waar van er drie reeds meerdere jaren werkervaring hebben in het 
projectgebied (waaronder Kees van Vliet en Camila Pérez).  
 

2.2. COFINANCIERING CORDAID 
Voor de uitvoering van de 1

e
 fase van Project Yahuarcaca heeft de Nederlandse 

ontwikkelingsorganisatie CORDAID een bedrag gedoneerd van 8.000,- euro. Samen met de 
eigen bijdrage van Stichting Mandioca van 10.590,- euro heeft CORDAID een totaal bedrag 
van 18.590,- euro overgemaakt op de rekening van Fundación Grupo Proa.  
 
Omdat CORDAID erg tevreden was over de geboekte resultaten en de projectadministratie 
hebben zij ons in juli te kennen gegeven ook geïnterseerd te zijn ook de tweede fase van 
het project te ondersteunen. Zodoende heeft CORDAID de tweede fase met 14.510,- euro 
ondersteund en is er met de eigen bijdrage van Stichting Mandioca van 15.500,- euro een 
totaal bedrag van 30.010,- euro door CORDAID overgeboekt op de rekening van F. Grupo 
Proa voor de uitvoering van de 2

e
 fase van Project Yahuarcaca.  
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Sinds hun aanwezigheid in hun woon- en leefgebied hebben de Tikuna een enorme hoeveelheid aan kennis 
op gedaan over de onderlinge relaties tussen mens, dier en planten en de draagkracht en verantwoord 
gebruik van ecosystemen. Het vormde de basis voor het nemen van beslissingen en strategieën in veel 
praktische zaken als o.a. landbouw en visserij, gezondheid en medicijnen, bereiding van voedsel, onderwijs 
en natuurbescherming.  
  

Door de kolonisatie en de introductie van westerse onderwijsvormen is het tradititionele inheemse 
onderwijs ontwricht en gemarginaliseerd en vervangen door meer abstracte kennis en een westerse wijze 
van leren. Hierbij wordt in het geheel niet of onvoldoende rekening gehouden met de lokale context, cultuur 
en taal. Behalve dat de onderwijsresultaten vaak niet toereikend zijn is er ook sprake van verlies van 
culturele normen en waarden en traditionele kennis.  
  

Als gevolg hierop is er steeds meer behoefte aan de integratie van traditionele kennis in het onderwijs 
curriculum, waarvan in het bijzonder de kennis met betrekking tot de natuur. Belangrijke redenen om deze 
kennis te integreren in het lokale basisonderwijs zijn: 1) het bijdragen aan het behoud en revitalisatie van 
deze kennis; 2) het verhogen van het bewustzijn en de betrokkenheid met onderwerpen als  milieu, natuur 
en duurzaamheid; 3) het opbouwen van een beter zelfbeeld onder inheemse jongeren die zich vaak minder 
voelen dan niet-inheemsen. 
 

LOKAAL BASISONDERWIJS en de rol van  TRADITIONELE ECOLOGISCHE KENNIS 

 

2.3. UITDAGING – WERKEN MET TRADITIONALE ECOLOGISCHE KENNIS 
Werken in het thema van traditionele kennis van de inheemsen is vrij complex. Anders dan 
in de gangbare wetenschappelijke aanpak waarbij vaak slechts een onderdeel onder de 
loep wordt genomen, is de benadering van de inheemse culturen meer holistisch of 
allesomvattend waarbij de natuurlijke, menselijke en spirituele wereld onafscheidbaar met 
elkaar verbonden zijn.  
Zo kan het Tikuna woord Na-a-ne  vertaald worden met territorium. Maar anders dan bij 
ons betekent het meer dan woon- en leefgebied. Binnen de Tikuna cultuur omvat dit ene 
woord kosmos, aarde, omgeving, lichaam en geest. Hieruit kan worden afgeleid dat een 
goede omgang met de natuur leidt tot een gezond lichaam en een ongezond lichaam geeft 
aan dat er een slecht onderhouden verbinding is met de natuur. Een ander voorbeeld is 
dat er op de kostgrondjes behalve eten ook kennis wordt verbouwd. En bij het oogsten en 
het nuttigen van het voedsel nuttigt men kennis. 
 
De grootste uitdaging van het project is het trachten te begrijpen van deze kennis, deze 
andere vorm van denken en leven. Het is meer dan eenvoudigweg de verhalen aanhoren 
en opschrijven. Je moet je erin verdiepen, er voor openstaan, het ervaren, het op je in 
laten werken, alvorens verder te gaan.  
 

 
 

2.4. DOELSTELLINGEN 
Het hoofddoel van dit project is om bij te dragen aan: 1) herstellen en revitaliseren van 
Traditionele Ecologische Kennis, en 2) het effectief gebruik ervan ter verbetering van 
sociaal/maatschappelijk welzijn van de lokale inheemse bevolking en ter bevordering van 
een duurzaam beheer van de meren overstromingsbossen langs de Amazone rivier in de 
Colombiaanse Amazone. 
 
Het achterliggende doel hiervan is om de integriteit van deze complexe ecosystemen te 
behouden en zo de biodiversiteit en voedselzekerheid zeker te stellen voor de huidige en 
toekomstige generaties. 
 
SPECIFIEKE DOELEN – 1

E
 FASE – HET VELDWERK 

1. Versterken en creëren van samenwerkingsverbanden met de doelgroep en 
overheidsorganisaties en instituten. 

2. Formuleren van strategieën en uitvoeren van pilotactiviteiten over hoe 
traditionele kennis effectief kan worden overgebracht. 

3. Verzamelen van informatie over traditionele ecologische kennis betrekking 
hebbende op de overstromingsbossen. 

4. Integreren van de basis principes en onderdelen van TEK in het formele en 
informele onderwijs en lokaal en regionaal overheidsbeleid. 

5. Versterken van de lokale inheemse ecotoerisme organisatie PAINÜ. 
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SPECIFIEKE DOELEN – 2
E
 FASE – TOEPASSING EN INTEGRATIE 

1. Toegankelijkheid maken van TEK voor de lokale inheemse bevolking in het 
formele én informele onderwijs. Met als prioriteit de thema’s ecologische 
relaties en cycli, landgebruik, gezondheid en voedsel. 

2. Ondersteunen van de inheemse autoriteiten AZCAITA en ATICOYA bij het 
ontwikkelen van een nieuw onderwijsmodel voor de lokale basisscholen waarbij 
TEK effectief wordt geïntegreerd.  

3. Versterken van PAINÜ qua organisatie en in het ontwikkelen en uitvoeren van 
toeristische en educatieve activiteiten.  

4. Versterken van de regionale institutionele capaciteit in het effectief toepassen 
van TEK in het natuurbeleid en -beheer. 

 

2.5. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN – 1E FASE JUN 2013 – APR 2014 
Tijdens de 1

e
 fase – Het Veldwerk – hebben wij mede dankzij vele donaties van 

particulieren, kringloopwinkels, bedrijven en fondsen als CORDAID en het WNF met succes 
kunnen uitvoeren tussen juni 2013 en april 2014. Deze fase was hoofdzakelijk gericht op 
het uitvoeren van veldwerk voor het vergaren en documenteren van kennis en het  
opbouwen van goede relaties en samenwerkingsverbanden en het ondersteunen van de 
inheemse ecotoerisme organisatie PAINÜ.  
 
Door de lokale bevolking centraal te stellen en direct te betrekken bij het uitvoeren van de 
activiteiten is er een goede vertrouwensrelatie met de bevolking en zijn er erg goede 
resultaten geboekt. Zo heeft het lokale projectteam middels excursies, interviews etc. met  
de kennishouders veel kennis verzameld over o.a. flora, fauna, ecologische relaties en 
traditionele principes over landgebruik en beheer. Daarnaast is er in samenwerking met 
twee inheemse autoriteiten AZCAITA (uit het merengebied Yahuarcaca) en ATICOYA (uit 
het merengebied Tarapoto) die in totaal 31 gemeenschappen vertegenwoordigen een 
goed begin gemaakt met het integreren van deze kennis in het Modelo de Educación 
Propia (eigen onderwijs systeem dat naast het reguliere ook tradititionele kennis bevat).  
 
Bovendien heeft de lokale inheemse ecotoerisme organisatiePAINÜ flinke vooruitgang 
geboekt en veel praktische ervaring opgedaan en zijn ze bovendien wettelijk geregistreerd 
bij de nodige overheidsinstellingen.  Er is veel tijd gestoken in het ontwikkelen en 
coördineren van kano- en wandeltochten; gemeenschappelijk overleg; versterken van het 
gebruik van TEK en basis principes van ecotoerisme en duurzaamheid; het opzetten van 
een basis boekhouding en een duidelijke prijsopbouw; het bereiken en verwerven van 
nationale/internationale bezoekers en groepen leerlingen. Al met al hebben zij inmiddels 
veel ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van toeristische en educatieve activiteiten 
met toeristen, studenten en leerlingen van de basisscholen uit het stadje Leticia. 
 

2.6. VOORTGANG ACTIVITEITEN – 2E FASE NOV – DEC 2014  
In de TWEEDE FASE – Integratie en Toepassing – ligt de nadruk op  het bevorderen van 
het effectief gebruik van Traditionele Ecologische Kennis in het lokale basisonderwijs, 
community-based ecotoerisme en regionaal natuurbeheer. Het versterken van 
samenwerkingsverbanden die zijn voortgekomen uit de eerste fase vormt een belangrijk 
onderdeel. Daarnaast zijn we vanaf november begonnen met het verdiepen van bepaalde 
thema´s binnen TEK middels groepsbijeenkomsten, veldwerk, interviews in Zone I en Zone 
II en literatuuronderzoek. De belangrijkste thema’s hierin zijn gezondheid en voedsel, 
biodiversiteit, ecologische relaties en landgebruik. De grote uitdaging van deze fase is deze 
verzamelde kennis vanuit de 1

e
 fase toegankelijk te maken voor doelgroep waaronder met 

name voor de leraren(essen), dorpsleiders en gidsen uit de gemeenschappen.  
 
In aansluiting op de 1e fase is er in samenwerking met de inheemse autoriteiten AZCAITA 
en ATICOYA een goed begin gemaakt  voor het ontwikkelen van 2 pilotactiviteiten in het 
thema van traditionele ecologische kennis. Met behulp van een Tikuna 
pedagoog/linguïst/docent worden 2 pilot activiteiten ontwikkeld, uitgevoerd en 
geëvalueerd op 5 basisscholen. Dit staat gepland voor de eerste 4 maanden van 2015.  . 
Deze pilots zullen een belangrijke basis vormen voor het Modelo de Educación Propia van 
AZCAITA en ATICOYA.  
 
Vanwege het succes in de 1

e
 fase hebben wij ook weer op meerdere vlakken de 

community-based ecotoerisme organisatie PAINÜ ondersteund. Voornamelijk gericht op 
het verbeteren van de organisatie, de activiteiten en administratie. Bovendien maken 2 
PAINÜ-leden onderdeel uit van het projectteam. Op deze manier verandert PAINÜ 
langzaam maar zeker in een goed functionerende solidaire organisatie die volgens de basis 
principes van het ecotoerisme handelt.  
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FINANCIEËN 2014 
 

3. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2014 
3.1. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 

Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten (zie Tabel 1.) is er in het jaar 2014 een bedrag 
van 12.736,46 euro binnen gekomen op de rekening van Stichting Mandioca. Dit is het 
resultaat van de fondsenwervingsacties tussen juli en oktober 2014. Vanwege de reserves 
van het jaar 2013 voor Project Yahuarcaca en de drukte qua voorbereiding van de tweede 
fase van dit project heeft de Stichting niet heel veel tijd kunnen steken in het werven van 
fondsen.  Donaties zijn ontvangen van particulieren, kerkelijke organisaties, goede doelen 
instellingen zoals Stichting Overal, ´t Goede Doelen Winkeltje, De Kring en fondsen 
waaronder Dr. Hofstee Stichting.  
 
Tabel 1. Staat van Baten en Lasten van Stichting Mandioca 2011, 2012, 2013 en 2014. De indeling van 
de categorieën komt grotendeels overeen met die van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 
 

 

DONATIE CORDAID. Behalve het bovengenoemde bedrag van 12.736,46 euro, heeft de 
Nederlandse hulporganisatie CORDAID een bedrag gedoneerd van 14.510,- euro t.b.v. de 
2

e
 fase van Project Yahuarcaca. De totale fondsenwerving in 2014 heeft in totaal dus 

27.246,46 euro opgeleverd. 
 
De 14.510,- euro van CORDAID is door CORDAID  tezamen met een bedrag van Stichting 
Mandioca van 15.500,- euro met een totaal van 30.010,- euro gestort op de rekening van 
de Colombiaanse partnerorganisatie Fundación Grupo Proa begin oktober 2014. 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

A. BATEN 2011 2012 2013 2014

Collecten -                  135,60           1.857,51        304,45           

Giften en schenkingen, donaties particulieren -                  350,00           5.070,00        1.084,85        

Donaties goede doelen instellingen -                  -                  3.250,00        6.610,00        

Loterijen, prijsvragen, overige eigen acties -                  -                  -                  -                  

Baten uit gezamelijke acties -                  -                  -                  -                  

Baten uit acties van derden -                  -                  -                  -                  

Subsidies van overheden -                  -                  -                  -                  

Fondsen -                  -                  13.740,00     1.920,00        

Rentebaten en baten uit beleggingen 110,83           78,95             36,45             64,55             

Overige baten 1.204,54        -                  -                  2.752,61        

A. TOTAAL 1.315,37        564,55           23.953,96     12.736,46     

LASTEN 2011 2012 2013 2014

B BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN

Structurele en noodhulp 6.854,25        842,87           13.850,52     20.165,23     

Aankoop en beheer -                  -                  -                  276,94           

Wetenschappelijk onderzoek -                  -                  -                  -                  

Voorlichting, educatie, bewustwording -                  -                  -                  2.752,61        

Preventie en voorlichting -                  -                  -                  -                  

Individuele hulpverlening -                  -                  -                  -                  

Innovatie en pleitbezorging 660,84           -                  -                  -                  

Opleidingen en cursussen -                  -                  -                  -                  

B. Totaal besteed aan de doelstellingen 7.515,09        842,87           13.850,52     23.194,78     

C. WERVINGSKOSTEN BATEN

Werving baten -                  -                  105,04           137,00           

Kosten eigen fondsenwerving -                  -                  -                  -                  

Kosten gezamelijke acties -                  -                  -                  -                  

Kosten advies van derden -                  -                  -                  -                  

Kosten verkrijgen susidies overheden -                  -                  -                  -                  

Kosten van beleggingen -                  -                  -                  -                  

C. Totaal wervingskosten baten -                  -                  105,04           137,00           

D. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 145,82           179,10           202,16           232,44           

E. Som der lasten  (B + C + D) 7.660,91        1.021,97        14.157,72     23.564,22     

JAAR 2011 2012 2013 2014

RESULTAAT Baten - Lasten (A - E) -6.345,54      -457,42          9.796,24        -10.827,76    
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LASTEN. De totale lasten van de Stichting in 2014 bedragen 23.564,22 euro (incl. het 
bedrag van 15.500,- euro, zie hier boven). Behalve de algemene administratie kosten en 
wervingskosten, is een deel van de lasten relateerd aan de projectactiviteiten en -kosten in 
de maanden oktober, november en december van het jaar 2014. De rest van de lasten van 
Stichting Mandioca worden in werkelijkheid beheerd door de Colombiaanse 
partnerorganisatie Fundación Grupo Proa en staan gereserveerd voor de uitvoering van de 
geplande projectactiviteiten van de 2

e
 fase van Project Yahuarcaca in de maanden januari 

tot en met september 2015. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de projectuitgaven met betrekking tot de 1

e
 fase 

Project Yahuarcaca verwijzen wij u graag door naar het inhoudelijke en financiële 
eindrapport over het deze fase van zowel Stichting Mandioca en de Colombiaanse 
partnerorganisatie Fundación Grupo Proa. Dit document is te vinden op de website van 
Stichting Mandioca:  http://stichtingmandioca.org. 
 

3.2. BALANS 2014 
De balans van 2014 staat op 1.444,19 euro (zie Tabel 2). Een deel van dit bedrag is 
gereserveerd voor de beheer- en administratiekosten voor 2015.  De rest zal besteed 
worden voor Project Yahuarcaca en de nazorg van Project Mandioca dat gepland staat 
voor 2015.   
 
Tabel 2. Balans van Stichting Mandioca van de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 
 

 

 
In 2014 heeft Stichting Mandioca in totaal  aan 3.337,56 EURO opgenomen in Colombia en 

staat gelijk aan 9.000.000 COP met een gemiddelde wisselkoers van 1 euro tot 2.696,58 

COP. De totale uitgave in 2014 van Stichting Mandioca in Colombia bedraagt 8.716.580 

COP en gelijk staat aan 3.232,46 EURO. In totaal heeft Stichting Mandioca in Colombia  

505.408 COP in kas dat gelijk staat aan 187,43 euro. De kortlopende schulden van Stichting 

Mandioca aan K.A. van Vliet zijn 30,88 euro voor aanschaf van materialen en verzending 

van enkele poststukken. 

 

 

 

BALANS 2010 / 2011 / 2012 / 2013 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVA 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Immateriële vaste activa -                  -                  -                  -                  -                  

Materiële vaste activa -                  -                  -                  -                  -                  

Financiële vaste activa -                  -                  -                  -                  -                  

Voorraden -                  -                  -                  -                  -                  

Vorderingen en overlopende activa -                  18,18             -                  -                  -                  

Effecten -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

Liquide middelen -                  -                  -                  -                  -                  

- Rabo Bedrijfstelerekening 8.717,27        2.882,72        2.361,67        11.681,57     1.096,12        

- Rabo Vereningspakket 556,68           27,51             91,14             763,50           348,07           

TOTAAL ACTIVA 9.273,95        2.928,41        2.452,81        12.445,07     1.444,19        

2010 2011 2012 2013 2014

PASSIVA 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Reserves

Reserve Project Mandioca  voor nazorg 8.600,00        1.739,60        1.224,74        1.357,74        1.000,00        

Reserve Project Yahuarcaca -                  673,95           981,39           10.291,31     113,31           

Reserve Beheer en administratiekosten -                  -                  200,00           600,00           300,00           

Overige reserve 673,95           -                  -                  -                  

Langlopende schulden -                  -                  -                  -                  -                  

Kortlopende schulden *2014 -                  514,86           46,68             196,02           30,88             

TOTAAL PASSIVA 9.273,95        2.928,41        2.452,81        12.445,07     1.444,19        

http://stichtingmandioca.org/
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Project Mandioca was het eerste project van Stichting Mandioca en was uitgevoerd  in de periode van maart 
2008 tot en met april 2009. Het was gericht op de Xavante indianen in de staat Mato Grosso en had als doel 
het (basis)voedselaanbod onder de Xavante structureel te verbeteren middels het faciliteren van een ‘casa 
de farinha’ in drie dorpen om daarmee het verwerkingsproces van de mandioca (of cassave – Manihot 
esculenta) te verbeteren en de aanplant van het gewas te stimuleren.  
 
De begroting was beraamd op 29.500,- euro, echter de fondsenwerving leverde uiteindelijk 42.500,- euro 
waarop is besloten nog een dorp bij het project te betrekken met als resultaat dat er in totaal in vier Xavante 
dorpen een zogenaamd ‘Casa de Farinha’ is gerealiseerd. 
 
De Braziliaanse partnerorganisatie PUMA (Proteção e Utilização do Meio ambiente) begeleidde het project 
en trad op als intermediair  tussen de uitvoerder Kees van Vliet en de leiders en inwoners van de Xavante 
dorpen. Naast vele andere organisaties, bedrijven en particulieren werd het project ondersteund door het 
Braziliaanse instituut FUNAI  en financieel ondersteund door HIVOS  en NCDO  waar ook de nodige 
verantwoording voor is afgelegd en door beide partijen positief werd beoordeeld. 
 
In de maanden juli en  augustus 2015 staat een nazorg gepland om samen met de dorpelingen onderhouds- 
en herstelwerkzaamheden uit te voeren en tegelijkertijd de impact van het project te evalueren. Als eerst 
worden de dorpen aangedaan die liggen in het Xavante reservaat Pimentel Barbosa; het gelijknamige dorp 
Pimentel Barbosa, Caçula en Papa Mel. Als laatste is het dorp Bom Jesus da Lapa bezocht liggend in het 
250km verderop liggende Xavante reservaat Parabubure. Deze activiteiten zijn begroot op 9.500,- euro. 
 

OMSCHRIJVING PROJECT MANDIOCA 2008 en 2009  & NAZORG 2015 

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN  

4. GEPLANDE ACTIVITEITEN – 2015 
Net als in het jaar 2014 zal Stichting Mandioca zich in 2015 voornamelijk richten op Project 
Yahuarcaca. In de eerste negen maanden van 2015 wordt de tweede fase van Project 
Yahuarcaca afgerond en verantwoord aan de co-financierders. De taken die Stichting 
Mandioca hiervoor op zich neemt zijn: het werven van de ontbrekende fondsen, de 
administratie en coördinatie van het project in samenwerking met de Colombiaanse 
partnerorganisatie Fundación Grupo Proa. Hieronder een kort overzicht van de geplande 
hoofdactiviteiten in het jaar 2015. 
 
GEPLANDE HOOFDACTIVITEITEN PERIODE 2015 
1. Vervolg uitvoeren 2

e
 fase Project Yahuarcaca Jan – Jul 

2. Afronden en verantwoorden 2
e
 fase  Project Yahuarcaca Aug – Sep  

3.  Nazorg Project Mandioca in Brazilië Jul – Aug  
4. Voorbereiden 3

e
 fase Project Yahuarcaca Nov – Dec 2014, Feb 2016  

  
De projectkosten voor de 2

e
 fase van Project Yahuarcaca zijn beraamd op 38.760,- euro. 

Door eigen inspanningen onder particulieren, bedrijven, kringloopwinkels en goede doelen 
organisaties verwacht Stichting Mandioca 8.210,84 euro bij elkaar te werven in de eerste 
maanden van 2015.  Dit bedrag zal voornamelijk worden gebruikt voor het uitvoeren van 
de pilot activiteiten op 5 basisscholen in de gemeenschappen. Meer hierover in het 
bijgevoegde projectvoorstel 
 
 


