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Voor aankomst in Quito vragen we nieuwe vrijwilligers en stagiairs altijd of ze zich een beetje flexibel 
op willen stellen. Dat doen we met een duidelijke reden, niet altijd alles gaat hier zoals gepland. Hoe 
goed onze bedoelingen ook zijn en hoe goed we alles ook voorbereiden, aan het einde van de rit 
loopt het hier vrijwel altijd anders dan verwacht. Dit is een beetje debet aan het wonen en werken in 
Ecuador en is tegelijkertijd ook de charme van Zuid-Amerika. Het merendeel van mijn familie in 
Nederland verklaart me voor gek, maar ik kan inmiddels niet meer zonder. 
 
Hetzelfde is van toepassing op de plannen van mij en mijn gezin om te emigreren naar Nederland. 
Ons plan was om eind augustus onze biezen te pakken en alle werkzaamheden over te dragen aan 
een stel enthousiaste nieuwkomers, maar ondertussen zit ik hier nog steeds. Dit alles is voer voor 
een andere keer, maar geeft me wel de gelegenheid om dit jaaroverzicht te schrijven. 
 
Na een erg tegenvallend jaar in 2015 hebben we in 2016 de draad weer goed opgepakt. Die lijn 
hebben we doorgetrokken naar 2017. Afgelopen voorjaar hadden we een grotere groep vrijwilligers 
en stagiairs dan ooit tevoren. Op het hoogtepunt een groep van twintig man sterk. Ook dit najaar 
hadden we niets te klagen en waren al onze projecten sterk vertegenwoordigd. Al met al werd Local 
Dreamers in 2017 door 31 vrijwilligers en 21 stagiairs vertegenwoordigd. Deze avonturiers, de oudste 
45 jaar en de jongste pas net 18, kwamen uit Nederland, België, Zwitserland, Mexico, Frankrijk en 
Portugal. Alles bij elkaar een mooie verzameling. 
 
Meer mankracht richting Ecuador 
Behalve in vrijwilligersaantal zijn we het afgelopen jaar ook gegroeid in aantal werknemers. En zoals 
altijd vonden er weer een aantal wijzigingen plaats in onze teamsamenstelling. Zo vlogen Ruth en 
Megan medio juli over naar Ecuador om zich voor ten minste een jaar aan de stichting te verbinden. 
In eerste instantie om het stokje over te nemen van ondergetekende, maar vanwege alle 
strubbelingen rondom mijn emigratie uiteindelijk om samen de kar te trekken in Quito. 
 
Ondertussen had onze marketing strateeg Tim het na een half jaar wel weer gezien in Arnhem. Tim 
keerde voor onbepaalde tijd terug naar Quito, waar hij behalve koffie zetten nu ook duizend andere 
dingen doet. Projectcoördinator Eline bewandelde de omgekeerde weg en pakte in mei haar biezen. 
Ze dwaalt nog altijd om in Latijns-Amerika en is voor het laatst gespot ergens in het noorden van 
Colombia. Ze is nog lang niet uitgekeken in dit prachtige continent. 
 
In Nederland maakte Miranda plaats voor Elsemieke, die ondertussen ook weer is vertrokken en 
elders een fulltime baan heeft bemachtigd. Beide dames hebben puik werk geleverd in een niet altijd 
even makkelijke werksetting. Het vertrek van Miranda en Elsemieke zette ons voor een belangrijke 
keuze, omdat we op hetzelfde moment ook onze gratis kantoorruimte in Amsterdam waren 
kwijtgeraakt. We hebben kort overwogen om een opvolger aan te stellen, maar uiteindelijk besloten 
om de taken van de vrijwilligerscoördinator in Nederland vanuit Ecuador op te pakken. Inmiddels zijn 
we twee maanden verder en kunnen we stellen dat het vooralsnog prima loopt. 
 
Nieuwe initiatieven in Quito 
Dankzij de uitbreiding van team Ecuador en de groeiende vrijwilligersaantallen konden we afgelopen 
jaar nieuwe initiatieven starten. Zo zijn de vrijwilligers een breakdance-, volleybal- en boks-workshop 
gestart. Ook konden we in de zomer de deuren openen van een nieuwe Engelse school, pal naast 
onze voetbalschool. De voetbalschool hebben we uitgebreid met twee nieuwe groepen. 
 



 
4 

 

Naast deze wekelijks terugkerende activiteiten hebben we ook verschillende andere initiatieven 
kunnen starten. Zo organiseren we inmiddels eens in de drie maanden een heuse rommelmarkt waar 
we tweedehands kleding, schoenen, speelgoed en van alles en nog wat voor een zacht prijsje van de 
hand doen. Het mes snijdt hier aan twee kanten; de armere laag van de bevolking kan voor een 
eerlijke prijs mooie spullen aanschaffen en tegelijkertijd heeft de stichting wat extra centjes te 
besteden. 
 
Een ander nieuw initiatief is onze language exchange. Eens in de twee weken organiseren onze 
vrijwilligers en stagiairs op dinsdag een gezellige avond waarbij taal centraal staat. Mensen vanuit 
alle hoeken van de wereld komen samen in bar El Altar in het historisch centrum van Quito. Onder 
genot van een hapje en een drankje gaan mensen met verschillende talen en culturen het gesprek 
met elkaar aan. Niet alleen leerzaam, maar vooral erg leuk. Na een paar drankjes zijn de tongen 
meestal wel aardig los. Ook hier gaan de opbrengsten naar de stichting. 
 
Niets zonder onze trouwe Amigos 
Natuurlijk konden we het ook dit jaar niet doen zonder onze trouwe groep sponsoren en donateurs. 
Ook dit jaar willen we hen weer ontzettend bedanken voor alle steun en inzet. Niet alleen konden we 
met alle bijdrages de projecten staande houden én uitbreiden, we konden ook de broodnodige 
materialen aanschaffen en allerlei initiatieven starten. Eén van die initiatieven was het grootschalige 
kerstevent waarmee we dit jaar spetterend hebben afgesloten. We hebben liefst 100 kerstmanden 
uit kunnen delen aan hulpbehoevende families in Quito en zowel in Quito als aan de kust meer dan 
300 kinderen kunnen verblijden met sport, spel én een leuke kerstverrassing. Chapeau voor iedereen 
die heeft bijgedragen! 
 
We sluiten 2017 zodoende met een goed gevoel af en gaan ook weer vol goede moed het volgende 
jaar in. Maar niet voordat ik jullie namens alle Dreamers een prachtig mooi, gezond en voorspoedig 
nieuwjaar heb gewenst. Bij deze! 
 
Aldert Schriemer 
Directeur Local Dreamers 
December 2017 
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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. 

 
Een inspirerende en veilige leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoraanse kinderen en  jongeren 
en internationale vrijwilligers en stagiairs 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. 

 
Talentontwikkeling, sport, taal, creativiteit en communicatie inzetten om persoonlijke en sociale 
ontwikkeling, zelfvertrouwen en ondernemerschap te ontwikkelen. 
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ACTIVA 2017 2016 

   

Activa   

Bouw lokalen dak 5.021  

   

Liquide middelen   

Kas 349 188 

Bank 10.711 6.712 

Spaarrekening 20.182 15.170 

Bank Ecuador 3.011 3.011 

Kruisposten -1.367 0 

Totaal 32.886 25.081 

   

Vorderingen   

Debiteuren 0 0 

Vooruit betaald 0 0 

Borgen huur 456 0 

Totaal 456 0 

   

Totaal activa 38.363 25.081 

 

PASSIVA 2017 2016 

   

Eigen vermogen   

Eigen vermogen begin boekjaar 25.081 19.174 

Saldo boekjaar 2.116 5.907 

Eigen vermogen einde boekjaar 27.197 25.081 

   

Kortlopende schulden   

Crediteuren 0 0 

Vooruit ontvangen 10.516 0 

Borgen 650 0 

Totaal 11.166 0 

   

Totaal passiva 38.363 25.081 
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UITGAVEN 2017 2016 

   

Uitgaven projecten   

Engelse school 1.648 382 

Voetbal school 6.753 2.950 

Talentschool 397 450 

Zwemschool 1.497 1.221 

Partnerprojecten Quito 1.464 1.288 

Yasuní, kust ea buiten Quito 6.349 0 

Ecuador volunteer (Galapagos) 665 0 

Overige kosten projecten 3.977 3.687 

Totaal 22.749 9.979 

   

Afschrijvingen   

Afschrijving lokalen dak (5 jaar) 1.255 0 

Totaal 1.255 0 

   

Kosten sponsoring, promotie en 
werving 

  

Projectuitgaven uit sponsoring 7.673 1.512 

Promotiemateriaal 127 0 

Website 375 158 

Vrijwilligers- en stagemarkten 0 0 

Online vrijwilligersplatformen 0 363 

Advertenties 99 548 

Gastgezinnen 20.113 14.884 

Transportkosten 319 75 

Shuttleservice 1.225 914 

Hostel overnachtingen 236 167 

Totaal 30.169 18.620 

   

Personeelskosten   

Personeel 26.468 22.861 

Vaste vrijwilligers 13.027 11.017 

Tijdelijke vrijwilligers/losse 
klussen 

1.420 1.868 

Onkosten 4.656 798 

Belastingen en sociale 
verzekeringen 

3.925 3.605 

Totaal 49.496 40.148 

   

Vaste lasten en kantoorkosten   

Huur 4.754 4.949 

Water en licht 897 511 

Telefoon, kabel, internet, 
computers en onderhoud 
materialen 

1.210 134 
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Onderhoud pand 996 967 

Schoonmaakster kantoor 551 569 

Kantoorbenodigdheden 1.000 851 

Vergader- en administratiekosten 21 67 

Verzekeringen 73 73 

Druk- en kopieerkosten 128 87 

Totaal 9.629 8.208 

   

Overige kosten   

Bankkosten 207 228 

Bedrijfsbelastingen 2.553 2.083 

Accountant en advies 1.037 822 

Overige kosten 1.737 823 

Totaal 5.535 3.956 

   

Financiële baten en lasten   

Rentekosten 0 0 

Rentebaten -11 -23 

Totaal -11 -23 

   

Totaal UITGAVEN 118.821 80.887 
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INKOMSTEN 2017 2016 

   

Inkomsten projecten   

Engelse school 4.297 2.610 

Voetbalschool 1.360 283 

Talentschool 27 42 

Zwemschool 457 584 

Partnerprojecten Quito 0 0 

Yasuní, kust ea buiten Quito 0 0 

Ecuador Volunteer (Galapagos) 0 0 

Overige baten projecten 3.369 0 

Totaal 9.510 3.518 

   

Stagiairs en vrijwilligers   

Vrijwilligers 49.339 33.118 

Stagiairs 50.952 36.139 

Terugbetaling wegens prog. 
wijziging 

-6.492 -4.861 

Totaal 93.799 64.395 

   

Sponsoring, fondsen en 
donateurs 

  

Sponsoren 1.493 0 

Fondsen 5.952 11.453 

Eenmalige donateurs 5.471 2.232 

Vaste donateurs 3.218 3.378 

Totaal 16.134 17.063 

   

Overige inkomsten   

Overige inkomsten 1.493 994 

Totaal 1.493 994 

   

Totaal INKOMSTEN 120.937 85.971 

 

SALDO 2017 2016 

   

Totaal uitgaven 118.821 80.887 

Totaal inkomsten 120.937 85.971 

Saldo 2.116 5.084 
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Hier volgt de toelichting op de jaarrekening 2017 van Local Dreamers. 
 

 
Algemeen 
Na de stijging in 2016 ontvingen we ook het afgelopen jaar weer een hoger aantal vrijwilligers en 
stagiairs. In totaal werkten er 52 vrijwilligers en stagiairs mee bij onze projecten, een record. Hiervan 
waren er zes niet afkomstig uit Nederland, zo ontvingen we twee Belgen, één Fransman, één Zwitser, 
één Portugese en één Mexicaanse. Zoals in de grafiek te zien ontvingen we in 2017 met name meer 
stagiairs in Quito ten opzichte van vorig jaar. 
 

 
 
Omdat het aantal vrijwilligers, stagiairs én studenten (de lokale ‘afnemers’) de laatste jaren sterk 
groeit, besloten we in 2017 ons kantoor in La Villaflora uit te bouwen met een extra lokaal op ons 
dakterras. Een flinke verbouwing, met een prachtig eindresultaat. Deze nieuwe lokalen zijn als activa 
in onze balans terug te vinden en zullen in de komende vijf jaar worden afgeschreven. Dankzij deze 
verbouwing zijn we in staat meer vrijwilligers, stagiairs en studenten op te vangen en het biedt ons 
de gelegenheid de komende jaren verder te groeien. 
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Bovenstaande grafiek weerspiegeld de capaciteit van onze projecten door de jaren heen (alle 
partnerprojecten zijn buiten beschouwing gelaten).  Zoals te zien in de grafiek zijn de Engelse school 
in de wijk Villaflora en de voetbalschool door een uitbreiding gestegen in aantal deelnemers. Qua 
zwemschool zitten we aan onze maximale capaciteit van 25 deelnemers. Voor dit project hebben we 
een flinke wachtlijst, geregeld zwemmen er leerlingen af waardoor er weer nieuwe studenten 
kunnen starten aan een zwemcursus. De opening van een nieuwe Engelse school in de wijk La 
Arcadia in het najaar van 2017 heeft zestig nieuwe studieplekken opgeleverd. Ook hier geldt: zodra 
een leerling ‘afstudeert’ is er weer plek voor een nieuwe student. 
 
Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale 
waarde. 
 
Grondslagen voor de valuta-omrekening 
Transacties in vreemde valuta (Amerikaanse dollar) zijn opgenomen tegen de koers die geldt op de 
balansdatum. Hetzelfde geldt voor liquide middelen, vorderingen en schulden in vreemde valuta. 

 
Projectuitgaven 
Per project zijn de uitgaven weergegeven. Zoals te zien in de exploitatierekening stegen de uitgaven 
van elk project. Dit heeft als oorzaak de sterke groei van het aantal deelnemers in onze projecten en 
het openen van een tweede Engelse school. Daarnaast zijn er voor enkele projecten, zoals de 
voetbalschool, grote aankopen van nieuwe materialen gedaan, welke gesponsord werden door 
verschillende sponsoren en fondsen, zoals Wings of Support. 
 
Kosten sponsoring, promotie en werving 
De projectuitgaven uit sponsoring waren dit jaar veel hoger omdat wij enkele grote bedragen aan 
sponsoring en fondsenwerving hebben ontvangen, welke rechtstreeks aan onze projecten zijn 
uitgegeven. 
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Personeelskosten 
De personeelskosten zijn in 2017 gestegen. Dit heeft alles te maken met de uitbreiding van ons team 
in Quito. Vanwege de sterke groei van de afgelopen jaren zijn er in 2017 twee nieuwe coördinatoren 
aangesteld in Ecuador. Op deze manier kunnen we de grote hoeveelheid vrijwilligers en stagiairs 
begeleiden en de groei van onze projecten waarborgen. 
 
Huisvesting 
De kosten voor de huur van ons kantoor zijn in 2017 licht gedaald, voor onze uitbouw op het 
dakterras en de lokalen van onze nieuwe Engelse school in het zuiden van Quito betalen we geen 
extra huur. De kosten voor internet, telefoon en computers waren in 2017 hoger, dit omdat wij 
eenmalig groot onderhoud aan al onze computers en laptops hebben laten doen. 

 
Inkomsten projecten 
De inkomsten uit projecten zijn dit jaar gestegen, dit komt vooral door de sterke groei van aantal 
deelnemers. Bij onze voetbalschool hebben we twee extra teams toegevoegd en we hebben een 
tweede Engelse school geopend. 
 
Onder overige baten projecten vallen de inkomsten van onze vlooienmarkten, die wij in Quito om de 
drie maanden organiseren. 
 
Inkomsten vrijwilligers en stagiairs 
In 2017 ontvingen we acht vrijwilligers en stagiairs meer dan in 2016. Vooral het aantal stagiairs 
steeg flink, wat voor een stijging in de inkomsten heeft gezorgd. Stagiairs blijven over het algemeen 
voor langere tijd bij onze projecten, waardoor het gemiddelde verblijf in Quito is gestegen. 
 
Sponsoren, fondsen en donateurs 
In 2017 hebben we iets minder geld binnen gehaald via sponsoren, fondsenwerving en donateurs. Dit 
komt omdat de focus momenteel meer ligt op het werven van voldoende vrijwilligers en stagiairs. 
Wel hebben we enkele mooie bedragen ontvangen van verschillende sponsoren, waaronder onze 
vaste partners Wings of Support en Rebecca Adventure Travel. 
 
Overige inkomsten 
In 2017 sponsorde Trein 8.28 ons teamuitje met de voetbalschool, waar we de kinderen meenamen 
naar de voetbalwedstijd Ecuador – Colombia. In Ecuador is het enkel mogelijk om kaartjes voor twee 
wedstrijden te bestellen. Dit tweede kaartje heeft Local Dreamers vanuit haar liquide middelen 
voorgeschoten en deze tickets hebben we later weer per stuk verkocht. De verkoop van deze kaartjes 
valt onder overige inkomsten, waardoor deze inkomstenpost hoger uitvalt dan in 2016. 


