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2020 was kort samengevat een dramatisch jaar voor Local Dreamers. Daar waar zoveel bedrijven, 
organisaties en instanties in diverse sectoren keihard zijn getroffen door de coronacrisis is dat voor 
ons, en voor de vrijwilligerswerkbranche in het algemeen, niet anders. 
 
Terwijl we het jaar nog aftrapten met een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers en stagiairs, 
moesten we medio maart noodgewdongen en vrij abrupt al onze werkzaamheden stilleggen. 
Onderwijsinstellingen besloten van de één op de andere dag om hun studenten – onze stagiairs – 
terug te halen naar Nederland en vervolgens hebben we onze vrijwilligers zelf voor de keuze gezet 
om in Ecuador te blijven dan wel huiswaarts te keren, wijzend op de risico’s van een langer verblijf. 
Iedereen maakte al vrij snel de weloverwegen en verstandige keuze om zijn of haar avontuur af te 
breken. 
 
Omdat we plots zonder mankracht verder moesten en vooral omdat de situatie in Ecuador de weken 
erop ook nijpend werd, hebben we vervolgens onze projecten voor onbepaalde tijd on hold gezet. 
Om toch iets te kunnen blijven betekenen voor onze doelgroep besloten we om in samenwerking 
met de lokale voedselbank (Banco de Alimentos Quito) en partner Plato Para Todos 
voedselpakketten uit te delen onder de meest hulpbehoevende gezinnen in onze projectwijken. Dit 
konden we bewerkstelligen dankij de donaties van trouwe sponsor Wings of Support en de hulp en 
inzet van lokale vrijwilligers die al jaren aan onze stichting verbonden zijn. 
 
In de hoop dat we in de loop van het jaar onze werkzaamheden weer op konden pakken hebben we 
contact gezocht met COE Nacional, de Ecuadoraanse tegenhanger van het RIVM. Zij vertelden ons 
helaas dat dit nog niet verantwoord was en ze hier tot nader order geen toestemming voor konden 
afgeven. Voor ons een hard gelag. Niet alleen omdat we stonden te trappelen om weer met de 
kinderen in de weer te zijn, maar ook omdat we financieel afhankelijk zijn van de bijdrage van onze 
vrijwilligers en stagiairs en we zonder hen langzaam maar zeker doodbloeden. 
 
Omdat we eind 2020 nog altijd geen datum hebben waar we naar toe kunnen werken en er veel 
onzekerheid is, hebben we besloten om alle uitgaven, waarin vanaf maart 2020 sowieso al flink 
gekort was, zoveel mogelijk te bevriezen. We hebben de huur van ons kantoor en guest house 
nagenoeg weten te halveren en hebben het geluk dat we geen kosten hebben aan personeel, wat 
het makkelijker maakt om het lang uit te zingen en alles op een laag pitje door te laten draaien. Om 
onze docenten Spaans toch van een fatsoenlijk inkomen te kunnen voorzien hebben we flink 
promotie gemaakt voor de cursus Spaans die we aanbieden. Des lessen vinden nu digitaal plaats en 
dit voldoet uitstekend. 
 
Al me al zijn we dus behoorlijk teruggeworpen en heeft 2020 er enorm bij ons ingehakt. Er ligt dan 
ook een grote uitdaging. Maar hoewel we financieel hard zijn getroffen, mogen we van geluk spreken 
dat we relatief makkelijk konden terugschakelen en dat onze organisatiestructuur zo flexibel is. We 
hebben goede hoop dat we onze werkzaamheden in de loop van 2021 weer op kunnen pakken en 
dat er weer een eerste groep(je) vrijwilligers af kan reizen. En zodra dit mogelijk is kunnen we de 
draad weer vrij snel oppakken.  
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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 en stagiairs 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 en stagiairs doormaken 
tijdens hun projectperiode met Local Dreamers 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, onderwijs, sport, kennis, creativiteit en communicatie inzetten om persoonlijke 
en sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en ondernemerschap te ontwikkelen. 
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ACTIVA 2020 2019 

   

Activa   

Bouw lokalen dak 1.257 2.511 

Totaal 1.257 2.511 

   

Liquide middelen   

Kas 14 308 

Bank 1.009 5.280 

Spaarrekening 6.022 19.182 

Bank Ecuador 0 0 

Kruisposten 0 0 

Totaal 7.044 24.769 

   

Vorderingen   

Debiteuren 0 0 

Debiteuren Plato Para Todos 0 0 

Vooruitbetaald 0 0 

Borgen huur 0 0 

Totaal 0 0 

   

Totaal activa 8.301 27.280 

 

PASSIVA 2020 2019 

   

Eigen vermogen   

Eigen vermogen begin boekjaar 13.544 32.842 

Saldo boekjaar -8.474 -19.297 

Totaal 5.071 13.544 

   

Kortlopende schulden   

Crediteuren 0 0 

Vooruit ontvangen 0 12.936 

Plato Para Todos 3.231 499 

Borgen vrijwilligers & stagiairs 0 300 

Totaal 3.231 13.735 

   

Totaal passiva 8.301 27.280 
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UITGAVEN 2020 2019 

   

Uitgaven projecten   

Engelse school 131 875 

Voetbal school 617 3.789 

Talentschool 15 47 

Zwemschool 822 1.793 

Partnerprojecten Quito 0 0 

Yasuní 180 1.727 

Los Algarrobos (basisschool kust) 0 0 

Los Canarios (voetbalschool kust) 778 1.156 

Ecuador volunteer (Galapagos) 0 928 

Overige projectuitgaven 4.800 2.934 

Totaal 7.343 13.289 

   

Afschrijvingen   

Afschrijving lokalen dak (5 jaar) 1.254 1.255 

Totaal 1.254 1.255 

   

Kosten sponsoring, promotie en 
werving 

  

Projectuitgaven uit sponsoring 0 0 

Promotiemateriaal 0 101 

Website 269 119 

Vrijwilligers- en stagemarkten 0 22 

Online vrijwilligersplatformen 0 0 

Advertenties 0 0 

Evenementen (rommelmarkt/ 
pub quiz etc.) 

0 159 

Kerstactie 0 927 

Totaal 269 1.328 

   

Vrijwilligers & stagiairs   

Gastgezinnen 970 10.963 

Transportkosten 20 1.047 

Shuttleservices 209 833 

Hostelovernachtingen 0 217 

Totaal 1.198 13.059 

   

Personeelskosten   

Personeel 7.949 30.695 

Vaste vrijwilligers 5.965 55 

Tijdelijke vrijwilligers/ losse 
klussen 

0 37 

Onkosten/ huisvesting 115 4.656 

Belastingen en sociale 1.657 2.998 
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verzekeringen 

Totaal 15.686 38.441 

   

Vaste lasten en kantoorkosten   

Huur 7.280 9.409 

Water en licht 604 918 

Telefoon, kabel, internet, 
computers 

550 819 

Onderhoud pand 22 857 

Onderhoud materialen 18 216 

Schoonmaakster kantoor 242 399 

Kantoorbenodigdheden 189 1.596 

Vergader- en administratiekosten 217 52 

Verzekeringen 0 0 

Druk- en kopieerkosten 17 131 

Totaal 9.140 14.399 

   

Overige kosten   

Bankkosten 442 314 

Koersverschillen 146 476 

Bedrijfsbelastingen 978 2.086 

Accountant en advies 297 1.200 

Overige kosten 350 10.232 

Onvoorzien 85 0 

Totaal 2.299 14.309 

   

Financiële baten en lasten   

Rentekosten 0 0 

Rentebaten 0 0 

Totaal 0 0 

   

Totaal uitgaven 37.189 96.080 
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INKOMSTEN 2020 2019 

   

Inkomsten projecten   

Engelse school 977 4.678 

Voetbalschool 297 1.114 

Talentschool 152 202 

Zwemschool 106 590 

Partnerprojecten Quito 0 0 

Yasuní 0 0 

Los Algarrobos (basisschool kust) 0 0 

Los Canarios (voetbalschool kust) 0 0 

Ecuador volunteer (Galapagos) 0 0 

Overige projectinkomsten 0 0 

Totaal 1.531 6.584 

   

Stagiairs en vrijwilligers   

Vrijwilligers 8.167 40.344 

Stagiairs 4.084 20.172 

Terugbetaling wegens prog. 
wijziging 

0 -1.032 

Totaal 12.251 59.484 

   

Sponsoring, wervingsacties   

Sponsoren (bedrijven, fondsen 
etc.) 

8.768 4.315 

Evenementen (rommelmarkt/ 
pub quiz etc.) 

821 3.037 

Kerstactie 0 11 

Overige wervingsacties 0 0 

Totaal 9.589 7.363 

   

Donateurs   

Eenmalige donateurs 2.677 398 

Vaste donateurs 1.979 2.055 

Totaal 4.656 2.453 

   

Overige inkomsten   

Overige inkomsten 688 899 

Totaal 688 899 

   

Totaal inkomsten 28.715 76.782 

 

SALDO 2020 2019 

   

Totaal uitgaven 37.189 96.080 

Totaal inkomsten 28.715 76.782 

Saldo -8.474 -19.297 
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De afgelopen jaren zijn we gestaag gegroeid en schommelden onze aantallen vrijwilligers en stagiairs 
tussen de 40 en 50, maar dit jaar is alles compleet anders. De reden laat zich raden: de 
coronapandemie. Desondanks hebben we toch nog 10 avonturiers mogen verwelkomen in het eerste 
kwartaal. 6 vrijwilligers en 4 stagiairs. Een Zuid-Koreaan, een Zwitserse en 8 Nederlanders. 
 
De capaciteit van onze projecten is onveranderd en we werken nog altijd met wachtlijsten. Hoewel 
we graag zoveel mogelijk mensen verwelkomen hechten we ook veel waarde aan kwaliteit en 
persoonlijke aandacht en maken we de groepen dus bewust niet te groot. Dit jaar hebben de 
projecten veelal stil gelegen, maar we verwachten in de loop van 2021 weer op te kunnen starten en 
hopen dan snel weer op ons oude niveau en de oude aantallen te zitten. 
 

 
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 
Logischerwijs vallen de projectuitgaven veel lager uit dan de afgelopen jaren. De uitgaven die er wel 
zijn, zijn het resultaat van het eerste kwartaal. Daarnaast valt op dat het kopje ‘overige 
projectuitgaven’ relatief hoog uitvalt. Dit is vanwege de noodhulp (het uitdelen van voedelpakketten) 
die sponsor Wings of Support mogelijk heeft gemaakt. 
 
Personeelskosten 
Ook de personeelskosten vallen ontzettend laag uit als gevolg van de coronacrisis. Sinds april 2020 
draait alles op een laag pitje en betalen we alleen onze leraren Spaans nog maandelijks uit. 
 

 
Projectinkomsten 
De inkomsten uit projecten zijn logischerwijs aanzienlijk gedaald. 
 
Inkomsten vrijwilligers en stagiairs 
Ook de inkomsten uit vrijwilligers en stagiairs zijn behoorlijk gedaald. We ontvingen ongeveer een 
kwart ten opzichte van vorig jaar wat ook in de lijn der verwachting lag gezien het feit dat we één 
kwartaal hebben kunnen draaien. 
 
Sponsoren, wervingsacties 
De inkomsten uit sponsoring zijn daarentegen verdubbeld ten opzicht van afgelopen jaar. Dit kan 
voornamelijk op het conto van sponsor Wings of Support worden geschreven. Zij hebben meerdere 
malen gedoneerd. Deze bedragen hebben we besteed aan de eerder genoemde voedselpakketten. 


