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Een inleiding 
in ons groter 

doel.
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Voorwoord
Welkom bij Stichting Mamita Mia! Wat ‘moedertje van mij’ betekent. 
Wij zetten ons in voor de kinderen van alleenstaande moeders in 
Zuid-Amerika die niet naar school kunnen óf groot risico lopen te 
stoppen met school. Mamita Mia vindt dat elk kind het recht heeft 
op onderwijs zonder zorgen en vol dromen. Wij willen deze kinderen 
(weer) een toekomst bieden. Wij zijn begonnen in Ecuador, maar onze 
droom is om door heel Zuid-Amerika alleenstaande moeders te helpen. 
We beginnen klein, maar dromen groot!

In Ecuador bestaat er een grote groep 
moeders, waarvan de vader het gezin 
heeft verlaten en niet meer in beeld is. 
Deze moeders zijn volledig op zichzelf 
aangewezen om kosten en inwoning te 
verzorgen voor hun kroost en zichzelf.

Als deze moeders al een baan hebben, 
dan ontvangen zij vaak niet eens het 
wettelijke minimumloon (zo’n 350 
dollar). En het wettelijk minimumloon 
is al te weinig om mee rond te kunnen 
komen in Ecuador. Wanneer een 
moeder ontslagen wordt, zijn er geen 
sociale voorzieningen voor hen om 
gebruik van te maken. 

Om als werkloze moeder nog iets 
te verdienen wordt er bijvoorbeeld 
groenten of fruit op straat verkocht of 
kleding gewassen voor bijvoorbeeld 
een buurman of buurvrouw.

Naast de kosten van de vaste lasten 
die de moeders moeten zien op te 
halen, moeten kinderen natuurlijk ook 
naar school! En dat kost geld. Véél 
geld… Per kind wordt er minimaal 
500 dollar per jaar aan schoolgeld 
gevraagd.

Voor deze moeders is dit zo goed als 
niet op te brengen. En lukt het hen 
wel om deze kosten te betalen, dan 
lopen zij vast na de basisschool. Want 
studeren is hier soms nog duurder dan 
in Nederland.

Vaak zien we dat deze kinderen 
hetzelfde lot wacht als hun moeder.
Voor deze mama’s en kinderen wil 
Mamita Mia zich inzetten! Mamita Mia 
wil deze kinderen een toekomst 
bieden en weer laten dromen. Mamita 
Mia draagt graag bij aan het 
waarmaken van deze dromen van 
toekomstige dokters, 
dierenartsen, kapsters, piloten of 
kunstenaars! Dus, Mamita Mia heeft 
deze mooie taak op zich genomen om 
van deze dromen werkelijkheid te 
maken.

In dit jaarverslag kun je 
teruglezen hoe wij dit doel 
bereiken. 
Mocht je na het lezen van dit 
verslag nog vragen hebben, mail 
ons dan! info@mamitamia.

We beginnen klein, maar dromen groot!
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In Ecuador zit een fantastisch team, bestaande uit Wytze en Eva. Wytze woont 
al meer dan 15 jaar in Ecuador en is eigenaar van een hotel in Guamote, Art 
Guesthouse Inti Sisa. Eva woont al meer dan 7 jaar in Ecuador en is manager 
in het hotel van Wytze. Beide hebben een grote liefde voor Ecuador en willen 
graag hun steentje bijdragen door zich in te zetten voor Mamita Mia.  Dankzij 
hun steun worden de betalingen van de scholen in goede banen geleid en 
zorgen zij ervoor dat de kinderen hun schoolspullen krijgen. 
Iedereen bij Mamita Mia werkt op vrijwillige basis. Zij dragen graag een steentje 
bij om de wereld eerlijker en mooier te maken!

Doña Rocio helpt vanaf dag 1 Stichting Mamita Mia. Toen zij hoorde van ons 
project, is zij meteen naar ons toegekomen met de vraag of zij ons mocht 
helpen. Zij is zelf haar dochter op 18 jarige leeftijd verloren (2000) door een 
verkeersongeluk. Doña Rocio wil, nu zij niet meer voor haar eigen dochter kan 
zorgen, zich inzetten voor de kinderen van Ecuador. Omdat zij geen andere 
schoolgaande kinderen heeft, hebben wij als Mamita Mia besloten dat zij elke 
maand een vergoeding krijgt van 20 dollar. Zij heeft een snijmachine van ons 
gekregen en snijdt het papier voor de moeder in Guamote en maakt van de 
kralen onze originele armbanden. Wij zijn Doña Rocio heel erg dankbaar dat 
zij zich wil inzetten voor de kinderen van Ecuador. Zij is een aanwist voor onze 
stichting.

Hola! 
Zonder mensen geen stichting! Stichting Mamita Mia wordt op Neder-
landse bodem vertegenwoordigd door Annelies (oprichtster en voorzit-
ter), Mathilde (secretaris en vicevoorzitter) en Graciëlla (penningmees-
ter). 

Z o n d e r  m e n s e n  g e e n  s t i c h t i n g !



8 / jaarverslag 2016

3.
Het onstaan

van 
de 

stichting.



9 / jaarverslag 2016

Het ontstaan van de Stichting
In 2013 is Annelies twee jaar naar Quito (de hoofdstad van Ecuador) 
vertrokken om daar te gaan wonen en werken. Annelies werkte voor 
een stichting ten zuiden van Quito, die zich inzette voor gezinnen die 
in armoede leefden. Zij zag daar hoe de alleenstaande moeders in een 
omgeving van armoede, met de daarbij behorende problemen en ge-
weld hun kroost uit alle macht probeerden zo goed mogelijk groot te 
brengen.

Dit greep Annelies zo aan, dat zij 
besloot zich volledig in te zetten 
voor deze moeders. Haar eerste idee 
was om deze moeders met elkaar in 
verbinding te brengen. Deze moeders 
leven vaak in een sociaal isolement, 
omdat zij primair bezig zijn de 
basisbehoeften voor hun gezin voor 
elkaar te krijgen, brood op de plank 
en een dak boven hun hoofd. Hierdoor 
hebben zij weinig tot geen vrienden 
om gezellig mee samen te zijn, om 
hulp aan te vragen of even hun verhaal 
bij kwijt te kunnen.

Met dit in haar achterhoofd heeft 
Annelies na zitten denken hoe hier 
een project van te maken waarin 
de juiste hulp wordt geboden om 
dit voor elkaar te krijgen. Hiervoor 
heeft ze o.a. veel gesproken met de 
moeders zelf en werd het idee van 
het creëren van armbanden uit oude 
tijdschriften geboren. Annelies startte 
dit project op met een groep moeders 
en binnen een maand was de eerste 
workshop een feit. En daar is het niet 
bij gebleven! Inmiddels waren er al 
meerdere malen armbanden gemaakt 
en tijdens één van de bijeenkomsten 
werd er door een groep reizigers 
zeer enthousiast gereageerd op de 
armbanden.

Zij kochten direct 20 stuks, waarvoor 
zij 10 dollar per stuk betaalden. Met 
de opbrengst van deze 200 dollar was 
het voor 1 kind weer mogelijk gewor-
den om voor een jaar naar school te 
gaan!

Deze gebeurtenis is het startpunt van 
Stichting Mamita Mia. Annelies heeft 
met deze ervaring in haar achterhoofd 
Stichting Mamita Mia opgezet om met 
de opbrengst van de armbanden de 
studiekosten te betalen voor de kin-
deren, zodat deze kinderen weer zicht 
hebben op een toekomst.

Tijdens het opzetten van het 
‘armbanden project’ kwamen 
Mathilde en Graciëlla als vrijwilliger 
werken bij Annelies. Ook zij zagen de 
situatie waar deze moeders in 
verkeerden en wilden meer voor hen 
doen dan alleen vrijwilligerswerk. Zij 
waren direct enthousiast toen zij de 
vraag van Annelies kregen om samen 
met haar een stichting op te zetten 
voor deze moeders. En zo gezegd, zo 
gedaan. Op 15 maart 2016 hebben 
Annelies, Mathilde en Graciëlla bij 
de notaris de akte getekend en werd 
Stichting Mamita Mia geboren!

H e t  s t a r t p u nt  v a n  d e  s t i c h t i n g .
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Hiervoor hebben wij een visie, missie en doel ontwikkeld:

Onze visie is:
Educatie moet voor ieder kind op 
de wereld toegankelijk zijn!

Onze missie is:
De missie van Stichting Mamita Mia is om kinderen in 
Ecuador, die geen kans hebben om te studeren, een 
studiefonds te geven.

Ons doel is: 
Het creëren van studiefondsen voor kinderen van 
alleenstaande moeders in Ecuador die daar zelf niet de 
middelen voor hebben..

Doelstelling van de Stichting
Stichting Mamita Mia wil haar steentje bijdragen aan de toekomst van 
de kinderen van alleenstaande in Ecuador. Onze moeders maken van 
de kralen mooie armbanden en sleutelhangers en worden in zowel 
Ecuador, in Guesthouse Inti Sisa, als in Nederland verkocht. Naast de 
verkoop van de armbanden halen wij geld op door het organiseren van 
allerlei acties en activiteiten om zowel de mama’s en kinderen te helpen 
en Mamita Mia onder de aandacht te brengen.



12 / jaarverslag 2016

5.
Programma’s

van 
de 

stichting.



13 / jaarverslag 2016

De acties die wij georganiseerd hebben in 2016 zijn:

• openingactie Café Cultura
• festival Calle Mayor verkoop empanadaś
• verkoop armbanden Vin Von Yoga
• obs Charlois
• kerstactie Mulock Hower de Tinnen school  

in Amersfoort

Programma’s van de Stichting
Door de verkoop van de armbanden en sleutelhangers die de moeders 
maken, krijgt Mamita Mia een deel van de inkomsten binnen. Dit is 
echter niet genoeg om alles onkosten te financieren. Om meer inkom-
sten te genereren, organiseert Mamita Mia verschillende projecten en 
acties op het gebied van kunst &cultuur, sport, educatie en worden er 
workshops en  presentaties gegeven. Daarnaast ontvangt Mamita Mia 
donaties van verschillende organisaties en personen. Zowel structurele 
donaties als eenmalige. Wij zijn deze organisaties en personen heel erg 
dankbaar!
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Financiën 2016

Inkomsten:
Openingsfeest Café Cultura:      €870
Festival Calle Mayor verkoop empanada’s:   €200
Verkoop armbanden Yogastudio Vin Von Yoga:  €60
OBS Charlois leesestafette:      €595
Kerstactie Mulock Houwer de Tinne school:  €827
Vaste donateurs:        €207

Totaal:           €2759

Financiën van de Stichting
Stichting Mamita Mia heeft op verschillende manieren financiële steun 
mogen ontvangen. Dit is door eenmalige donaties, maandelijkse en 
jaarlijkse donaties, organiseren van verschillende acties en de verkoop 
van onze spullen.  In het onderstaande schema staan alle onze inkom-
sten en uitgaven weergegeven.

Dankzij alle donaties en giften heeft Mamita Mia kunnen groeien en 
meer kinderen de kans gegeven op een betere toekomt.
Hiervoor zijn wij iedereen heel erg dankbaar. Ook in 2017 zal het be-
stuur, zowel in Nederland als in Ecuador, zich met hart en ziel inzetten 
voor de toekomst voor de kinderen van onze mamita’s (moedertjes). 
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Contact met Mamita Mia
Er zijn verschillende mogelijkheden om met Mamita Mia in contact te 
komen: 

Postadres:
Stichting Mamita Mia

Nobelstraat 93A2

3039 SK Rotterdam 

Adres Art Guesthouse Inti Sisa:
Calle Vargas Torres y Garcia Moreno

Guamote, Ecuador

Tel.: 00593-3-291.65.29

Email: intisisaguamote@gmail.com

Internet:
Website: www.mamitamia.nl

Fb: www.facebook.com/stichting 

        mamitamia

Insta: @stichtingmamitamia

Linkedin: Stichting Mamita Mia

In Quito is er geen vast adres om het project te bezoeken. Zoals in ons 
jaarverslag te lezen is, hebben wij twee coördinatoren in Ecuador. 
Wytze, eigenaar Hotel Inti Sisa Art Guesthouse en Eva, de manager van 
het hotel. Reist u door Ecuador en komt u langs Guamote of maakt u 
daar een stop, verblijf dan zeker in het prachtige Art Guesthouse Inti 
Sisa.


