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1. Inleiding 
 
 
Bij Local Dreamers spreken we niet van missie en visie, maar van passies en dromen.  
 
Local Dreamers werkt aan een kansrijke toekomst voor de bewoners van de meest kwetsbare 
wijken en gebieden van Ecuador. Wij inspireren tot een zelfregulerende omgeving, voor 
zowel de Nederlandse avonturiers, als voor de lokale bevolking. Wij spelen in op de 
behoeften van alle betrokken partijen, en leren van- en met elkaar door bewustwording te 
creëren, op zoek te gaan naar passie en mensen te laten dromen. Dromen om waar te 
maken, om te doen! 
 
Bovenstaande tekst prijkt al jaren prominent op de website van Local Dreamers en stond 
ook in het eerste beleidsplan van de stichting, geschreven in het najaar van 2011. De 
organisatie bestond toen officieel net een paar dagen. Niet veel later maakten de oprichters 
van Local Dreamers (vanaf nu ‘LD’) de sprong in het diepe. Een avontuur van enkele 
maanden in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito leidde in de drie jaar daarop tot het ontstaan 
van een volwassen organisatie met energieke mensen, mooie projecten en talrijke talenten 
die op verschillende manieren tot wasdom zijn gekomen. 
 
In de 21ste eeuw zijn er zoveel organisaties bijgekomen die zich inzetten voor een betere 
wereld, dat vrijwilligerswerk steeds meer een industrie is geworden. Onder de naam 
Voluntourism worden organisaties binnen de branche - terecht - meer aan de kaak gesteld. 
LD deelt geen dienstverbanden uit en probeert zo te voorkomen een business te worden. 
Wij blijven drijven op passie. 
 
Dankzij de vele vrijwilligers en stagiairs (vanaf nu ‘vrijwilligers’) die zich de afgelopen jaren 
hebben ingezet voor de organisatie, kunnen we inmiddels ook duidelijker aangeven wat de 
organisatie typeert. 
 
LD is jong, vrij, betrokken, eigengereid en misschien wel een beetje tegendraads. Wij 
vertellen de mensen om ons heen niet dat wij de wereld per se (een beetje) beter maken. 
Dat is een nobel streven en we zetten ons daar ook voor in, maar de resultaten verschillen 
toch per persoon, project, periode en omgeving. De ervaring leert bovendien dat de 
vrijwilligers die vanuit Nederland naar Ecuador komen vaak minstens zoveel halen als dat ze 
komen brengen. Dat is ook helemaal niet erg. LD probeert mooie verbindingen te leggen, 
mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen. Daardoor ontstaan 
bijzondere interculturele interacties, een ruimere kijk op de wereld en soms vriendschappen 
voor het leven. 
 
Dit document schetst de koers van Local Dreamers, de doelen, de manier waarop we die de 
komende jaren1 willen bereiken en hoe we de groei van het afgelopen jaar voort willen 
zetten. Het is geschreven in de stijl van LD; met structuur, maar ook losjes en met ruimte 
voor een eigen invulling van iedereen die op welke manier dan ook bij de organisatie 
betrokken is. 

                                                 
1
 Dit beleidsplan is eind 2014 opgemaakt voor een periode van drie jaar (2015-2017). Eind 2017 schrijven we 

een nieuw beleidsplan. 
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2. De huidige situatie 
 
 
Najaar 20142. 
 
Ecuador 
Op het moment van schrijven nemen er in Ecuador 9 Nederlandse vrijwilligers deel aan de 
projecten van Local Dreamers en haar partners. Over het gehele jaar bezien zijn dat er ruim 
40. De vrijwilligers verblijven tussen de 4 weken en 8 maanden in hoofdstad Quito en/of op 
een projectlocatie in het Amazoneregenwoud.  
LD is met grote regelmaat op zoek naar nieuwe partnerorganisaties, die we met onze 
vrijwilligers en financieel kunnen ondersteunen. Dit zijn projecten die ook zonder onze 
aanwezigheid genoeg basis hebben om te bestaan. Onze bijdrage bestaat voornamelijk uit 
het delen van kennis en ervaringen, en de energie, passies en talenten van de vrijwilligers. 
Bij de projecten en lokale partners die we ondersteunen wordt gekeken naar de missie en 
visie van de organisatie, duurzaamheid, veiligheid, begeleiding en betrouwbaarheid. 
 
In Quito leidt Local Dreamers een Engelse school, een voetbalschool en een talentschool. 
Voor de eerste twee projecten geldt dat taal en sport meer middel dan doel zijn. Middelen 
om normen en waarden als samenwerken, respect en discipline te stimuleren, maar ook om 
sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. 
Plezier maken met elkaar is een laatste belangrijke pijler. 
 
Engelse school 
Local Dreamers wil de inwoners van projectwijk Villa Flora in Quito een veilige omgeving 
bieden waarin enerzijds de Engelse taal wordt aangeleerd, en anderzijds de student wordt 
geprikkeld aan de slag te gaan met communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen, ageren in 
plaats van reageren, talentontwikkeling en ‘kennis van de wereld’.  
We hopen het project Engelse school op termijn te kunnen integreren in de Talentschool, 
waarbinnen voornamelijk de kinderen en jongeren van projectwijk Villa Flora talent de vrije 
loop kunnen laten, en uit kunnen groeien tot sterke, geïnspireerde, open minded en vooral 
sociale individuen. 
 
Voetbalschool 
Binnen het project Escuela de Fútbol willen we de kinderen van projectwijk Pueblo Solo 
Pueblo – La Arcadia en omliggende wijken georganiseerd bewegingsonderwijs bieden in een 
veilige omgeving. Het topsportelement staat daarbinnen niet centraal, als wel het stimuleren 
en ontwikkelen van de kinderen op gebieden als zelfvertrouwen en initiatief nemen, en het 
aanleren/ontwikkelen van normen en waarden als respect, discipline en samenwerken.  
Door het aanbieden van georganiseerd bewegingsonderwijs hoopt Local Dreamers bij te 
dragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen van kwetsbare wijken in 
zuid-Quito. Met sport en spel willen we bovendien een alternatief bieden voor drank, drugs, 
criminaliteit; (verslavende) middelen die hoogtij vieren in de wijk. 
 
 

                                                 
2
 Dit beleidsplan is eind 2014 opgemaakt voor een periode van drie jaar (2015-2017). Eind 2017 schrijven we 

een nieuw beleidsplan. 
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Talentschool 
Met het project Talentschool willen we kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 8 
tot 16 jaar een platform en omgeving bieden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
Internationale en lokale vrijwilligers, stagiairs en professionals delen hun kennis, ervaringen, 
passies en dromen met een groep mensen die in de huidige situatie niet dezelfde 
mogelijkheden heeft die talenten te ontwikkelen.  
Met de Talentschool wil Local Dreamers laten zien dat er ook met talent een boterham te 
verdienen valt. Het project moet voor een omslag zorgen in het denken van de jongeren in 
projectwijk La Villafora en assertiviteit en zelfvertrouwen onder de doelgroep vergroten. Dit 
kan op termijn resulteren in nieuwe werkgelegenheid en een boost aan de wijkeconomie. 
 
 
De doelgroepen van LD variëren van kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar (sport), 9-14 jaar 
(talent) en alle leeftijden (Engels). Momenteel (2014) staan er ongeveer 100 personen 
ingeschreven bij de projecten van LD in Quito. 
 
Inmiddels hebben we ons projectaanbod uitgebreid met een zwemschool, kinderopvang, 
zorgproject, twee kustprojecten en een project op de Galapagoseilanden (2017). Op de 
zwemschool na staan al deze projecten onder het beheer van onze partnerorganisaties. 
 
 
LD Ecuador staat onder leiding van Aldert Schriemer en Vladimir Loyo (2017), die de opvang, 
begeleiding en evaluaties van en met de vrijwilligers voor zijn rekening nemen. Het duo 
wordt ondersteund door projectcoördinatoren Eline Koppens en Andrés Zambrano. Aldert 
en Vladimir zijn in dienst bij de lokale tak van onze organisatie, Soñadores Locales (2017). 
 
Het team wordt aangevuld door een leraar Spaans en enkele Ecuadoraanse vrijwilligers. Het 
hoofdkantoor Ecuador is gevestigd in Quito, in projectwijk Villaflora. 
 
 
 
Nederland 
LD Nederland draagt zorg voor de acquisitie en promotie van de organisatie, alsook de 
voorbereiding en begeleiding van vrijwilligers voor vertrek naar Ecuador. Iedere vrijwilliger 
wordt met behulp van een persoonlijk gesprek en voorbereidingsdag klaargestoomd voor 
het overzeese avontuur. 
 
Het team in Nederland bestaat uit vrijwilligerscoördinator Miranda Mosch en 
marketingcoördinator Tim Janssen (2017) die op vrijwillige basis actief zijn. Zij ontvangen 
voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. Voorzitter Jesse van de Woestijne is 
woonachtig in Boedapest, Hongarije (2017), van waaruit hij het Nederlandse team 
ondersteunt. 
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Vrijwilligerscoördinator Miranda draagt zorg voor de werving van vrijwilligers en stagiairs, 
het voorbereidingstraject en de nazorg na terugkomst van de vrijwilligers uit Ecuador. 
Marketingcoördinator Tim gaat over de promotie, sponsoring, het donateursbeleid en de 
fondsenwerving. LD Nederland wordt ondersteund door enkele vrijwilligers en een stagiair. 
 
LD hanteert een 1 dag-reactiebeleid, wat inhoudt dat personen die interesse tonen in de 
stichting maximaal na een dag een reactie ontvangen. 
 
Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Amsterdam, aan het Rode Kruisstraat in het gebouw 
van Stichting Altra. Team Nederland en Team Ecuador hebben dagelijks contact via 
verschillende kanalen. 
 
 
Geldstromen 
LD werft haar gelden door donaties, projectinkomsten uit vrijwilligers en - in mindere mate - 
sponsoring. Voor sponsoren, donateurs en andere relaties geldt dat bijdrages die zij 
overmaken ten bate van een specifiek project, voor 90 procent in het fonds van het 
betreffende project komen. Zij kunnen dus zelf een project kiezen, maar niet een deel ter 
plekke uitgeven.  
Vrijwilligers hebben die mogelijkheid wel. Mits een financieel plan en begroting voor een 
projectuitgave door de coördinator ter plekke wordt goedgekeurd, mogen vrijwilligers hun 
vooraf ingezamelde gelden in Ecuador besteden aan een project naar keuze.  
 
Vrijwilligers die meedraaien in de projecten van LD en/of haar partners in Ecuador betalen 
voor het project, kost- en inwoning, maar ook voor voorbereiding en begeleiding. Die kosten 
dienen om de onkosten (bijv. promotiemateriaal) van LD te dekken en als vergoeding voor 
de dienst die op de projectlocatie wordt geboden. 
 
LD probeert via de website en informatiebrochure inzicht te geven in wat er met het geld 
van vrijwilligers, donateurs en fondsenwervers gebeurt. LD vangt geen marge over kosten 
voor het project, de Spaanse cursus en kost en inwoning. 
 
Ieder jaar wordt er op de website een jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd om 
donateurs, sponsoren, (oud-) vrijwilligers en andere volgers inzicht te geven in de 
geldstromen van de organisatie. 
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Bestuurssamenstelling en ANBI 
Voorzitter:   Jesse van de Woestijne  
Secretaris:   Trynke Goodijk  
Penningmeester:  Aldert Schriemer  
 
Het bestuur van stichting Local Dreamers bestaat uit voorzitter Jesse van de Woestijne, 
secretaris Trynke Goodijk en penningmeester Aldert Schriemer. Het bestuurdersschap van 
de stichting is onbezoldigd. Er zijn bij LD geen arbeidsovereenkomsten afgesloten. Op die 
manier hopen we dat de organisatie op passie blijft drijven en geen business wordt. 
 
Beloningsbeleid 
Momenteel zijn er 8 personen op vrijwillige basis actief voor LD. Zij ontvangen daarvoor een 
vrijwilligersvergoeding van maximaal 150 euro per maand over maximaal 10 maanden per 
jaar. Het bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de organisatie. 
 
Local Dreamers is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren volledig dankzij 
enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen belang, en 
hebben geen betaalde krachten in dienst. LD voldoet daarmee aan de 90-procent-eis voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen en beschikt zodoende over een beschermde ANBI-
status. 
 
Geld dat na opheffing van de stichting Local Dreamers overblijft, wordt besteed aan een 
nader te bepalen ANBI met een vergelijkbare doelstelling. 
 
 
Adresgegevens 
Stichting Local Dreamers  
Stichting Altra  
Rode Kruisstraat 32  
1025 KN Amsterdam 
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3. Achtergronden 
 

Op 24 november 2011 werd Local Dreamers bijgeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel. Een organisatie ontstaan vanuit de passies en idealen van een klein groepje 
jonge Zuid-Amerika fanaten. Wat begon als een project, een avontuur en sympathiek 
initiatief groeide in drie jaar tijd uit tot een volwassen organisatie met sterke projecten en 
concrete resultaten. Het sympathieke, jonge en gretige karakter hebben we echter kunnen 
handhaven. 
 
Local Dreamers kent zijn oorsprong in de Minor Da Vinci van de Hanzehogeschool in 
Groningen. Daar werd de basis gelegd van ‘Project Ecuador’, dat in de loop van 2011 
uitgroeide tot een stichting met een naam, een logo en een team met een eigen kantoor, 
website en promotiemateriaal. 
In januari 2012 voegden oprichters Aldert Schriemer en Jesse van de Woestijne de daad bij 
het woord door voor een pilot project naar Ecuador te trekken. Zonder concreet projectplan, 
maar met veel energie en ambitie. We zijn er van overtuigd dat veel organisaties de plank 
misslaan door vóór kennis te nemen van land, cultuur, situatie op de projectlocatie en 
contact met de mensen al een projectplan schrijven, of een project dat elders werkt te 
kopiëren. 
Tijdens het eerste half jaar sloot LD #1 zich aan bij Fundación Fenixe, onze eerste 
Ecuadoriaanse partner. Een Engels taalproject werd van de grond gebracht, sportlessen op 
kinderdagverblijven werden gestart en de pilot werd afgesloten met een ouder-kindfestival 
in Santa Isabel, projectwijk van het eerste uur. 
 
Eind 2012 en in 2013 werden de eerste vrijwilligers opgevangen in Quito. Dat ging met 
behulp van bevriende (gast)families en lokale organisaties. Christiana, Elise, Jildou, Marjet, 
Roland en Ruud maakten kennis met de startfase van Local Dreamers, dat nog niet over een 
eigen pand, vaste projecten, een Spaanse cursus en informatiepakketten beschikte. De 
ervaring van het zestal vormde een belangrijke basis van de reorganisatie van eind 2013. De 
overwegend negatieve ervaringen met partnerorganisatie Fenixe noopte LD tot het 
beëindigen van het samenwerkingsverband. Ervaringen die ons desondanks zeer ten goede 
zijn gekomen bij het aangaan van nieuwe verbanden met Ecuadoraanse partners en 
projecten. 
 
Met de opgehaalde gelden uit sponsoring en donaties werd geïnvesteerd in (de huur van) 
een eigen kantoortje in projectwijk Villaflora in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito, een 
sportveld en materialen voor de vaste projecten Engelse school en Voetbalschool. In 
Groningen mogen we dankzij HNK kosteloos gebruik maken van een knus en fraai kantoortje 
aan het Zernikepark, uitgangspunt van studenten en jongeren - de belangrijkste doelgroep 
van LD. Michel, Mariska, Nynke en later ook Miranda en Tim (2017) zetten zich vanaf 2013 
vrijwillig in voor de promotie, de werving en voorbereiding van vrijwilligers, het contact met 
donateurs en sponsoren. Oprichters Aldert en Jesse vertrokken in hetzelfde jaar definitief 
naar Ecuador, om in Quito de opvang en begeleiding van vrijwilligers en de contacten met 
Ecuadoraanse partners te onderhouden. 
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In 2014 werd het bestaansrecht van de projecten vergroot, namen ruim 40 internationale 
vrijwilligers deel aan het aanbod van LD, wierp zich een vaste Spaanse cursus op en werd er 
een pilot gedraaid met de nieuwe projecten Talentschool en Zwemschool en ons eerste 
vaste partnerproject in het Ecuadoraanse Amazoneregenwoud.  
 
Local Dreamers zit nog steeds in de groei. In zowel Nederland als Ecuador neemt onze 
achterban toe, steeds meer lokale projecten worden toegevoegd aan het projectaanbod, 
steeds meer internationale vrijwilligers en stagiairs stromen in in de projecten en steeds 
meer Ecuadorianen nemen als afnemer, vrijwilliger, stagiair, gastdocent of 
projectcoördinator deel. 
 
Hoewel LD in omvang groeit, proberen we ons kleine, transparante, betrokken en 
persoonlijke karakter te handhaven. Dat is waar onze organisatie op drijft. Dit beleidsplan is 
geschreven vanuit de achtergronden en ervaringen van de afgelopen drie jaar. Met evenveel 
zin, energie en ambitie, maar met meer kennis en ervaring treden we de toekomst 
tegemoet. 
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4. Passies en dromen 
 
Mensen gaan vaak naar een ontwikkelingsland met het idee te helpen. Een term die bij 
stichting Local Dreamers liever wordt vermeden. Hulp is namelijk lang niet altijd iets wat de 
mensen nodig hebben. Zij zijn namelijk helemaal niet zielig, en vaak net zo gelukkig als jij en 
ik.  
 
Wat we wel kunnen doen is bijdragen aan lokale doelen. Proberen de droom van een ander 
waar te maken. Zij aan zij aan de slag gaan met onderwijs, sport, kinderen, toerisme, milieu 
of ondernemerschap. Samen elkaars talenten ontwikkelen.  
 
Met de kennis, talenten, energie en ervaring van onze vrijwilligers proberen we van 
toegevoegde waarde te zijn voor lokale projecten en haar afnemers. Projecten die ook 
zonder onze aanwezigheid genoeg basis hebben om te bestaan. Met eigen initiatieven 
proberen we te beantwoorden aan lokale behoeften, of de kloof te dichten tussen wat er in 
georganiseerd verband mogelijk is voor de rijke elite en arme onderlaag van de 
Ecuadoraanse bevolking. 
 
Door in gesprek te gaan met de mensen, door te vertellen en vooral door te luisteren, door 
mee te werken en mee te bouwen proberen we mensen een stem te geven. Een betere 
positie op de arbeidsmarkt of een lach op een gezicht. Kleine veranderingen zijn vaak 
minstens zo waardevol als grote. 
 
Niet onbelangrijk is daarnaast de ontwikkeling die internationale vrijwilligers doormaken 
tijdens hun projectperiode met LD in Ecuador. We willen een ervaring voor het leven bieden, 
verbindingen maken tussen mensen uit verschillende culturen en de blik op de wereld van 
zowel de internationale avonturier als de Ecuadoraanse jongere verruimen. Zo ontstaan 
meer dan eens bijzondere interculturele relaties en vriendschappen. 
 
 
Passie - missie 
Een inspirerende en veilige leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoraanse kinderen en 
jongeren en internationale vrijwilligers hun talenten en dromen met elkaar kunnen 
ontdekken, ontwikkelen, delen en verbinden. We spelen in op de behoeften van beide 
werelden en verbinden verschillende culturen en mensen met elkaar. 
 
Droom - visie 
Talentontwikkeling, sport, taal, creativiteit en communicatie inzetten om persoonlijke en 
sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en ondernemerschap te ontwikkelen. In een tijdsbestek 
van tien jaar willen we sterke, zelfregulerende projecten overdragen aan lokale 
projectleiders en afnemers van de projecten. 
 
 
Nieuwsbrief 
LD publiceert maandelijks een nieuwsbrief waarin we Nederlandse vrijwilligers en 
Ecuadoraanse deelnemers aan de projecten aan het woord laten. Zo proberen we een zo 
volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid te schetsen.  
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5. Vrijwilligersbeleid 
 

Local Dreamers draait volledig op vrijwilligers. Enthousiaste en gepassioneerde mensen die 
zich zowel in Nederland als in Ecuador inzetten voor ‘the greater good’. Mensen die iets 
extra’s willen geven van zichzelf, iets willen delen met een ander en de wereld. Iedere 
‘Dreamer’ beschikt over die eigenschap. 
 
LD wil een organisatie zijn waarin vrijwilligers de ruimte hebben om mee te denken met de 
organisatie, nieuwe projecten te starten en lopende projecten te verbeteren. We proberen 
de vrijwilligers bewust te maken van de mogelijkheden die er liggen en eigen inbreng zoveel 
mogelijk te stimuleren. Geen vast rooster waarin je 40 uur per week meedraait, maar een 
open programma afgestemd op de passies en dromen van een ieder. Als onze vrijwilligers 
lekker in hun vel zitten, zien we dat terug in de projecten en interactie met de Ecuadoraanse 
bevolking. De sfeer in de groep is van groot belang voor de resultaten die wij als organisatie 
leveren.  
 
Local Dreamers hoort de plek bij uitstek te zijn voor een vrijwilliger om te laten zien wie hij 
of zij is. Deel je talenten met jonge mensen die nooit de mogelijkheid hebben gehad dat 
talent te ontwikkelen. Stort je er helemaal in. Maak mensen enthousiast voor datgene waar 
jij door geraakt wordt. Laat iets achter. 
 
 
Selectiebeleid 
 De vrijwilliger dient een motivatie- en sollicitatiebrief op te sturen. 
 De vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te sturen en onze 

gedragscode (Code of Conduct) te ondertekenen. 
 De vrijwilliger laat zien over ervaring met vrijwilligerswerk te beschikken. Wanneer 

de vrijwilliger niet over deze ervaring beschikt, dient hij of zij dit te verantwoorden in 
de motivatiebrief.  

 De vrijwilliger komt voor een persoonlijk gesprek naar ons kantoor in Groningen.  
 De vrijwilliger neemt deel aan een voorbereidingsdag.  
 Local Dreamers neemt een beslissing over het wel of niet uitzenden van de 

vrijwilliger.  
 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij bijna nooit een vrijwilliger hebben geweigerd. 
Omdat de procedure vóór de selectie vrij intensief en heel persoonlijk is, scheidt het 
kaf zich tijdens het voorbereidingstraject meestal wel van het koren. 
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Voluntourism richtlijnen 
 Vrijwilligers en stagiairs bij Local Dreamers doen waarvoor ze zijn opgeleid. Ze delen 

hun talenten en passies met de wereld. Iemand die goed is met theater, werkt in een 
theatergroep. Iemand met een pedagogische achtergrond, staat voor de klas. Geen 
biologiestudent die een schooltje bouwt dus.  

 Het leren van de Spaanse taal is verplicht voor het deelnemen aan ons 
vrijwilligerswerk - De vrijwilligers volgen een selectieprocedure met sollicitatiebrief, 
persoonlijk gesprek, voorbereidingsdag om een goed beeld te krijgen van de 
achtergrond en motivatie van de vrijwilliger. Ook stellen we een verklaring omtrent 
gedrag (VOG) verplicht.  

 LD heeft een Nederlandse en/of Ecuadoraanse projectcoördinator op de 
projectlocatie, die de opvang voor zijn of haar rekening neemt. De vrijwilligers gaan 
ter plaatse eerst een voorbereidingstraject in voordat er kennis wordt gemaakt met 
het project en de mensen.  

 LD is niet actief op gebieden waarover geen interne kennis aanwezig is.  
 Local Dreamers draait volledig op vrijwilligers en heeft geen vaste krachten in dienst. 

Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat het passie blijft en geen business 
wordt.  

 We houden vast aan een eigen beleid, beschikken over een beleidsplan, een 
calamiteitenplan, brengen ieder jaar een jaarrekening en jaarverslag uit en 
communiceren alle ontwikkelingen via onze kanalen. 

 LD plaatst geen advertenties waarin armoede wordt geëxploiteerd. We hebben het 
niet over ‘arme mensen’, mensen die minder gelukkig zijn dan wij, mensen die jouw 
hulp nodig hebben etc. Hoewel er in Ecuador genoeg mensen leven in 
omstandigheden leven die voor een gemiddelde Nederlander als armoedig zouden 
worden bestempeld, probeert LD al voor het vertrek van een vrijwilliger voor een 
omslag in deze denkwijze te zorgen. Iemand die geen warm water heeft of 
spelcomputer hoeft het niet minder te hebben dan wij. 
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6. Ambities 
 

Hoe we onze idealen kracht bij willen zetten, leest u in de opsommingen onder iedere 
ambitie. Deze richtlijnen vormen de basis van de strategische doelstellingen in hoofdstuk 7. 
 
 
 Een veilige omgeving bieden waarin Ecuadoraanse kinderen en jongeren in de leeftijd 

van 8 tot 16 jaar, niet afhankelijk van geslacht, sociale achtergrond of economische 
situatie, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Sport en spel, taal, creativiteit en (interculturele) communicatie inzetten om de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de hierboven genoemde doelgroep te 
stimuleren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blijvende banden creëren tussen verschillende werelden, culturen en mensen. De 

blik op de wereld verruimen, zowel van de Ecuadoraanse betrokkenen als van 
internationale vrijwilligers. 
 
 
 
  

 Sport en spel op de Voetbalschool en Zwemschool, taal op de Engelse 

school en creativiteit op de Talentschool gebruiken als middel, niet als doel. 

 Ecuadoriaanse kinderen voor de groep zetten, zelf oefeningen laten 

bedenken, in groepsverband en zelfstandig laten werken. Laten zien wie zij 

zijn; zelfvertrouwen vergroten. 

 Verantwoordelijkheden geven aan de doelgroep. 

 Vergroten bestaansrecht projecten Voetbalschool, Engelse school, 

Zwemschool en Talentschool. 

 Doelgroep laten zien dat we geen onderscheid maken in geslacht, 

economische situatie of sociale achtergrond. Een voorbeeld stellen. 

 Veiligheid voorop stellen bij het uitvoeren van de projecten. 

 

 De internationale vrijwilligers laten verblijven bij Ecuadoriaanse, 

vakkundig geselecteerde en gescreende gastfamilies. 

 Ecuadoriaanse gastdocenten uitnodigen voor de Talentschool/ 

Voetbalschool; als ‘buddy’ zij aan zij met de internationale vrijwilliger les 

laten geven. 

 Ecuadoriaanse stagiairs van de Universidad Católica mee laten draaien in de 

projecten en cursussen laten geven. Niet alleen internationale vrijwilligers 

voor de groep maar ook lokale ‘Dreamers’. 

 Tijdens project hebben de vrijwilliger voor minimaal 60 procent van de tijd 

contact met de doelgroep. 

 Vrijwilligers én Ecuadoriaanse afnemers van de projecten na laten denken 

over verschillen in cultuur. Wat kunnen wij van elkaar leren?  
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 Zelfregulerende projecten opzetten, die binnen tien jaar (2020) door bewoners van 
de projectwijken worden bestuurd. De rol van Local Dreamers beperkt zich dan tot 
adviseren en controleren. 
 
 
 

 
 
 
 Met de kennis, ervaringen, passies en talenten van internationale vrijwilligers 

bijdragen aan kleinschalige lokale initiatieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laten zien dat er ook met talent een boterham te verdienen valt; zorgen voor een  

omslag in het denken van de jongeren en assertiviteit en zelfvertrouwen onder de 
doelgroep vergroten. Dit kan op termijn resulteren in nieuwe werkgelegenheid en 
een boost aan de wijkeconomie. 

 
 
 
 
 
 
 Engelse taal inzetten, enerzijds om de Ecuadoraanse jongeren een wereldtaal te 

leren, anderzijds om ze te prikkelen aan de slag te gaan met communicatieve 
vaardigheden, zelfvertrouwen, ageren in plaats van reageren, talentontwikkeling en 
‘kennis van de wereld’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecuadoriaanse projectleiders opleiden. 

 Ecuadoriaanse gastdocenten, vrijwilligers en stagiairs voor de groepen. 

 Afnemers van projecten na laten denken over de voortgang van de 

projecten; verantwoordelijkheden uit handen geven. 

 Volledig door Ecuadorianen geleide projecten toevoegen aan ons 

projectaanbod. Hiervoor maken we gebruik van een uitgebreide checklist. 

 Per vrijwilliger bijdragen met een financiële injectie (200-300 euro), maar 

benadrukken dat het aandeel van LD gedragen wordt door de energie, 

kennis, ervaringen, passies en talenten van de vrijwilliger. 

 LD ondersteunt alleen projecten die ook zonder onze aanwezigheid kunnen 

voortbestaan. 

 Naar buiten treden met de door de Ecuadoriaanse kinderen en jongeren 

opgeleverde producten van de Talentschool; het inzetten van een 

theatergroep in de wijk, het vermarkten van creativiteit, Engels inzetten om 

leraren in taal op te leiden etc. 

 Engels als doel maar ook als middel inzetten. De taalcursussen gebruiken 

om de doelgroep communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken en 

samenwerken aan te leren; competenties waar de scholen in de projectwijk 

nauwelijks aandacht aan besteden. 

 Tijdens de Engelse lessen aandacht besteden aan basis wiskunde, 

topografie, maatschappijleer en afvalverwerking. 

 Voor de Engelse cursus wordt bij de kinderen van 11 jaar en ouder gebruik 

gemaakt van de internationaal erkende methode Channel Direct. Deze 

methode kent zes niveaus, welke door Local Dreamers over vier jaar 

worden verspreid. Op die manier waarborgen we de continuïteit, het niveau 

van de leerlingen en weten instappende vrijwilligers waar ze aan toe zijn. 

Iedere module wordt afgesloten met een examen. 

 Geluids- en videofragmenten inzetten tijdens de lessen. 
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 Georganiseerd bewegingsonderwijs bieden in een veilige omgeving. Het 
topsportelement staat daarbinnen niet centraal, als wel het stimuleren en 
ontwikkelen van de kinderen op gebieden als zelfvertrouwen en initiatief nemen, en 
het aanleren/ontwikkelen van normen en waarden als respect, discipline en 
samenwerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Internationale jongeren interesseren en enthousiast maken voor het bijdragen aan 

een betere wereld en het delen van kennis, ervaringen, passies en talenten met een 
ander; nieuwe ‘Local Dreamers’ ontdekken en opleiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijwilligers in Ecuador uit te dagen kleur te geven aan eigen dromen en te laten zien 

wie ze zijn; eigen inbreng stimuleren en iedere ‘Dreamer’ aanmoedigen iets van 
zichzelf achter te laten. 
 
 

  

 Duidelijk uitspreken naar zowel deelnemers als ouders wat het doel is van 

de projecten Voetbalschool en Zwemschool. 

 Discipline creëren door een juist voorbeeld te geven, de kinderen in te 

zetten bij de voorbereiding en het opruimen, op tijd komen belonen etc. 

 De kinderen voor de groep zetten bij de warming-up, zelf oefeningen laten 

bedenken, samenwerken stimuleren en na laten denken over het doel van 

een oefening of bijvoorbeeld de naam van het team. 

 Veiligheid altijd voorop stellen bij het project. 

 De groep gaat altijd voor het individu. 

 Door middel van een persoonlijk en vrij intensief selectie- en 

voorbereidingstraject de meest gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers 

selecteren. 

 Met voorbereidingsdagen, persoonlijke gesprekken, Skype contact met 

Ecuador en mailwisselingen internationale jongeren enthousiast maken voor 

het vrijwilligerswerk en de projecten van Local Dreamers én een goed beeld 

krijgen van de kennis, ervaringen en talenten van vrijwilligers. 

 Op stage- en vrijwilligersmarkten, fora en sociale media promotie maken 

voor Local Dreamers en haar idealen, projecten en mensen. 

 Vrijwilligers een duidelijk beeld schetsen van de werkelijkheid. 

Verwachtingspatronen indien nodig temperen. 

 Dagelijkse begeleiding in Ecuador van zowel Nederlands(talig)e als lokale 

projectleiders. 

 Vrijwilligers gaan alleen aan de slag bij projecten waarbinnen zij over de 

benodigde kennis beschikken.  

 Iedere vier weken wordt er één op één geëvalueerd tussen 

projectcoördinator en vrijwilliger. 

 Iedere vier weken is er per project een projectmeeting waarin de voortgang 

van het project wordt besproken en nieuwe ideeën ingebracht kunnen 

worden. Eigen initiatief wordt daarin gestimuleerd en gewaardeerd.  

 Nieuwe projecten kunnen worden gestart mits de vrijwilliger over de juiste 

kennis en ervaring beschikt en de verantwoording en motivatie door de 

projectcoördinatoren wordt goedgekeurd. 
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 Internationale vrijwilligers de Spaanse taal aanleren; het spreken van de Spaanse taal 
is een must om van waarde te kunnen zijn binnen de projecten en misverstanden in 
communicatie tussen de betrokkenen te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Door projecten op verschillende locaties te ondersteunen willen we onze vrijwilligers 

met een boodschap kennis laten maken met de mooiste plekken van Ecuador en 
Zuid-Amerika. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Vrijwilligers worden voor vertrek gestimuleerd aan de slag te gaan met de 

Spaanse taal. Ons team in Nederland biedt daarvoor een aantal handige 

tools. 

 In Ecuador worden vrijwilligers verplicht een basiscursus Spaans te volgen. 

Dit zijn 24 uur (privéles) verdeeld over 4 weken. Voor enkele projecten 

stellen we een intensieve cursus (40 uur privéles) verplicht. 

 Deze doelstelling noemen we met een mooi begrip ‘Fair Reizen’: leer een 

nieuw land, een nieuwe cultuur kennen door het doen van vrijwilligerswerk. 

We stimuleren meerdere projectlocaties aan te doen om een vollediger 

beeld te krijgen van Ecuador en al het moois dat zij biedt. 
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7. Strategische doelstellingen 
 

Onze strategische doelstellingen maken duidelijk hoe we de missie, visie en ambities van 
Local Dreamers willen uitvoeren. Deze doelstellingen, afgeleid uit de opsommingen in 
hoofdstuk 5, worden concreet en met cijfers in tabelvorm weergegeven. 
 

 
THEMA VRAAGSTUK 2015 2016 2017 LANGE 

TERMIJN 

Vrijwilligers Hoeveel vrijwilligers 
willen we de 
komende jaren 
uitzenden naar 
Ecuador? 

70 100 150 150 

Vrijwilligers Hoeveel procent van 
de vrijwilligers is 
afkomstig van landen 
buiten Nederland? 

10 15 25 50 

Vrijwilligers Hoeveel procent van 
de vrijwilligers is 
student/stagiair 

20 30 50 50 

Projecten Hoe waarborgen we 
de continuïteit en het 
bestaansrecht van 
onze projecten 
Engelse school, 
Voetbalschool en 
Talentschool? 

Per project is er 
steeds minimaal 
1 vrijwilliger 
actief. 
Overdracht in 
de vorm van 
overdrachts-
document. 

Per project zijn er 
steeds minimaal 2 
vrijwilliger actief. 
Overdracht in de 
vorm van 
overdrachts-
document en 
gesprek. 

Per project zijn 
er steeds 
minimaal 3 
vrijwilliger 
actief. 
Overdracht in 
de vorm van 
overdrachts-
document en 
gesprek. 

Zie 2017. 

Projecten Hoeveel 
Ecuadoraanse 
afnemers hebben er 
per project met 
tevredenheid 
deelgenomen? 

50 70 100 100+ 

Partner-
projecten 

Op welke locaties 
beschikken we over 
partnerprojecten die 
voldoen aan de door 
LD gestelde 
voorwaarden? 

Quito en 
Amazone 
lopend project. 
Pilotprojecten 
gedraaid op 
locaties Kust en 
Andes. 

Quito, Amazone, 
Kust en Andes 
lopend project. 
Pilotproject 
gedraaid op 
Galapagos-
eilanden. 

Quito, 
Amazone, Kust, 
Andes en 
Galapagos-
eilanden lopend 
project. 

Zie 2017 

Partner-
projecten 

Hoeveel vrijwilligers 
hebben er met 
tevredenheid 
deelgenomen aan 
(pilot) partner-
projecten? 

30 50 75 75+ 

Partner-
projecten 

In hoeverre is er 
continuïteit aan 
vrijwilligers bij de 
partnerprojecten? (in 
percentages) 

50 75 100 100 



 

 18 

Project-
coördinator
en (proco’s) 

Over hoeveel lokale 
proco’s beschikken 
we? 

1 2 50% van de 
proco’s 

2020: 
projecten 
volledig 
overge-
dragen aan 
lokale 
proco’s 
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8. Contactgegevens 
 

 

Naam:    Stichting Local Dreamers 
Contactadres Nederland: Stichting Altra  
      Rode Kruisstraat 32  
      1025 KN Amsterdam 
Telefoonnummer:  +31 (0) 634883403 
 
Contactadres Ecuador:  El Corazón E1-89 y Salcedo, Villaflora, Quito, Pichincha, 
      Ecuador  
Telefoonnummer:  +593 (0) 983102052 
      
E-mail:    info@localdreamers.nl 
Website:    www.localdreamers.org/nl 
 
KvK nummer:    54077222, KvK Groningen 
Fiscaal nummer (RSIN):  851149017 
 
Bank:    Triodos Bank te Zeist 
Rekeningnummer:  25.44.84.379  
IBAN:    NL49 TRIO 0254 4943 79 
 
 
Local Dreamers is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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