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Voorwoord bestuur CEDE Aruba

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Arubaans fonds, Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba).
Het bestuur van CEDE Aruba kijkt terug op een uniek jaar waarin vele ontwikkelingen op gang zijn
gebracht op onze verschillende werkterreinen, waaronder een nieuw project gericht op wonen en
verpleging van kinderen met een meervoudige beperking, innovatieve trajecten gericht op financieel
kwetsbaren, de start voor het opzetten van een opvangproject voor tienermoeders en vernieuwing van
activiteiten bij de buurtcentra. Daarnaast heeft CEDE Aruba in 2017 belangrijke contacten gelegd en
stappen gezet om aanvullende fondsen te werven. De samenwerking met het grootste economische
pilaar op Aruba, het toerisme, is hiervoor het uitgangspunt.
Gedurende 2017 heeft CEDE Aruba eveneens interne verbeteracties uitgevoerd. Ten eerste zijn de
statuten van CEDE Aruba gemoderniseerd, ook in het kader van ‘good governance’. De missie en
doelstellingen zijn hierbij ook nog eens goed herzien. Daarnaast zijn stappen genomen om op zoek te
gaan naar nieuwe bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan onze organisatie. Ter voorbereiding
hiervan werd een interne evaluatie gehouden.
CEDE Aruba wenst graag een ieder te bedanken die aan de projecten en activiteiten van dit jaar heeft
bijgedragen: de lokale NGO’s en hun daadkrachtige initiatieven, de Regering van Aruba voor haar
vertrouwen in onze organisatie en natuurlijk ook de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het
Koninkrijk: het Oranje Fonds, SKAN Fonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Sluyterman van
Loo Fonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
(RCOAK). Door de succesvolle samenwerking met de Samenwerkende Fondsen kunnen aanzienlijk meer
projecten gefinancierd worden om het welzijn op Aruba te bevorderen.
Daarnaast willen we ook andere lokale en internationale organisaties, zoals Aruba Way Foundation,
VNO, UNOCA, Prins Bernhard Fonds en de Nederlandse fondsen Zonnige Jeugd en Weeshuis der
Doopsgezinden bedanken. De bijdragen van deze organisaties helpen CEDE Aruba om gezamenlijk
meerdere projecten te financieren en het bereik van organisaties te vergroten.
Ten slotte wil het bestuur van CEDE Aruba ons bureau ook bedanken voor de daadkrachtige inzet van
het personeel.

Het bestuur van CEDE Aruba wenst u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.

I. J.C. (Amy) Lasten
Voorzitter

Over CEDE Aruba
CEDE Aruba is een Arubaanse fonds dat zich richt op de sociaal-educatieve ontwikkeling van de
lokale bevolking met het oog op de maatschappelijke problematieken en de kwetsbaren in de
samenleving. Tevens richt CEDE Aruba zich op de ondersteuning en versterking van non-profit
organisaties en de civiele gemeenschap. Zij biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning aan
non-gouvernementele organisaties en non-formele initiatieven. Zij fungeert ook als adviseur en
verbindende schakel voor het lokaal particulier initiatief en de aandragers van lokale en
internationale (financiële) middelen. CEDE Aruba staat bekend als een betrouwbare organisatie
waar iedereen zonder drempelvrees aan kan kloppen voor raad en hulp op het gebied van
sociale, educatieve, - en recreatieve ontwikkeling.
Missie:
Het stimuleren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en initiatieven gericht op het
bevorderen van de ontwikkeling ten behoeve van de Arubaanse bevolking, in het bijzonder,
doch niet daartoe beperkt, waar het gaat om initiatieven die zich richten op maatschappelijk
welzijn en gelijke kansen.
Doelstellingen van CEDE Aruba
CEDE Aruba werkt aan de realisering van haar missie door:
- het verstrekken van fondsen aan non-gouvernementele organisaties en non-formele
initiatieven;
- het werven van fondsen en zoeken naar financieringsmogelijkheden binnen en buiten
Aruba voor non-gouvernementele organisaties en non-formele initiatieven en het fungeren
als adviseur voor deze financieringsbronnen;
- het bieden van ondersteuning en begeleiding aan lokale organisaties bij het ontwikkelen,
begeleiden en evalueren van projecten;
- het fungeren als katalysator bij het initiëren en ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen
binnen verschillende sectoren van de samenleving;
- het stimuleren en bevorderen van samenwerking op alle niveaus binnen de samenleving;
- het fungeren als gesprekspartner in het belang van het niet-gouvernementele organisaties
(NGO) – werkveld in het algemeen;
- het fungeren als gesprekspartner van de Arubaanse overheid en andere relevante partijen
betreffende de doeleinden van de stichting;
- het initiëren en uitvoeren van programma’s, projecten en activiteiten en het verlenen van
diensten in de ruimste zin van het woord, die zullen leiden tot het realiseren van de
doelstellingen;
- het bevorderen van de samenwerking tussen alle instanties, organisaties en groeperingen
te Aruba en elders, die dezelfde of gedeeltelijk dezelfde doeleinden nastreven als deze
stichting beoogt en alle haar ten dienste staande wettige middelen.

Samenstelling bestuur en bureau
Het bestuur van CEDE Aruba bestond per eind 2017 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

I.J.C. (Amy) Lasten
M.O. (Merl) Serrant-Gibbs
G.J. (Gina) Arends
E. (Estella) Brown-Thode
O.M. (Olivia) Croes

Het bureau bestond per eind 2017 uit de volgende medewerkers.

Directeur:
Projectcoördinator:
Daniel Tecklenborg Bryan Krosendijk

Daarnaast werkt CEDE Aruba met een aantal tijdelijke projectmedewerkers. Per 31 december 2017
waren de volgende projectmedewerkers werkzaam bij CEDE Aruba:
Projectleider Aruba Doet:
Projectleider ORG.aw:
Projectleider Vibes 4 Youth:

T. (Thixianne) Wever
Y. (Yolanda) Richardson Smit
R. (Rosaline) Manna

Werkwijze
Reguliere projectfinanciering
CEDE Aruba steunt projecten en programma's van individuele NGO’s of van NGO’s in een
samenwerkingsverband. De projecten dienen een oplossing te bieden voor een specifieke
problematiek. CEDE Aruba financiert projecten en programma's op 6 werkterreinen. Deze
werkterreinen worden in hoofdstuk 2 concreet toegelicht.
De projecten die CEDE Aruba op deze werkterreinen financiert zijn onder andere gericht op:
- tijdelijke ondersteuning in de uitvoering en verbetering van activiteiten en services,
- deskundigheidsbevordering (methodiekontwikkeling, cursussen, trainingen, workshops),
- ontwikkeling van nieuwe en innovatieve activiteiten en services (meerjarige aanloop),
- verbetering van marketing, werving en bereik van de doelgroep,
- materiële vernieuwing (gebouwen, apparatuur, inrichting - in beperkte mate mogelijk).
Door het financieren van projecten op bovengenoemde gebieden, levert CEDE Aruba een grote
bijdrage aan vernieuwing, het invullen van leemtes en het oplossen van knelpunten binnen het
werkveld. Hiermee onderscheidt CEDE Aruba zich van de subsidiering van voornamelijk
structurele (lopende) operationele kosten van de NGO’s door de overheid.
Bij de financiering van projecten maakt CEDE Aruba onderscheid tussen projecten onder AWG.
6.500,00, tussen AWG. 6.500,00 en AWG. 50.000,00 en boven AWG. 50.000,00.
Stimuleringsbudgetten
CEDE Aruba heeft drie stimuleringsbudgetten, namelijk voor buurtcentra, buurt- en
actiegroepen en voor vakantiekampen. De buurtcentra, buurtgroepen en actiegroepen kunnen
aanvragen doen voor kleine, losse activiteiten en/of om materiaal aan te schaffen. De
activiteiten dienen gericht te zijn op gezondheidsvoorlichting, buurtverfraaiing,
schoonmaakacties, educatieve workshops op allerlei levensterreinen, activiteiten gericht op
kwetsbare groepen en veiligheid in de buurt en het organiseren van kleine ‘events’ ter
versterking van de cohesie binnen een buurt. De buurtbudgetten hebben een eenvoudige en
laagdrempelige procedure en beogen om een dynamiek in de buurt te bewerkstelligen die
gebaseerd is op eigen kracht en organisatievermogen. Het budget voor vakantiekampen wordt
gebruikt ter financiering van een (deel van) de kosten voor vakantiekampen.
Sectorale aanpak en het samenbrengen van NGO’s
CEDE Aruba investeert in waardevolle samenwerkingsconstellaties, dus niet alleen projecten
van individuele organisaties, maar interventies die ontstaan uit de samenwerking tussen
organisaties. Deze interventies zijn gericht op een geïntegreerde aanpak betreffende een
specifiek problematiek. Om dit te bewerkstelligen brengt CEDE Aruba regelmatig relevante
partijen (NGO’s, overheid en af en toe zelfs bedrijven) bij elkaar om in onderlinge samenspraak
nieuwe initiatieven te ontplooien of aan elkaar te verbinden. Dit gebeurt vaak per werkterrein
en problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding, familiezorg en ‘active
ageing’. CEDE Aruba ondersteunt de organisaties door het inzetten van deskundigen om
gezamenlijke plannen uit te werken die kunnen leiden tot meerjarige financiering van nieuwe

initiatieven. CEDE Aruba is ook bereid daar waar het nodig is, het inititatief te nemen om in
dialoog met elkaar deze plannen te ontwikkelen. Vooralsnog is het de bedoeling dat CEDEAruba
voornamelijk als gesprekspartner zal optreden in het werkproces.. Uiteindelijk wordt eenof
meerdere NGO’s de eigenaar(en) van het plan. Momenteel bevordert CEDE Aruba de
ontwikkeling op de volgende terreinen.
- Gezinsvervangend wonen van kinderen en jongeren met een beperking
- Tienermoederopvang
- Arbeidstoeleiding mensen met beperkingen
- Ontwikkeling buurtcentra en burgerinitiatieven
- Armoedebestrijding en re-integratie
- Familiezorg
- ‘Active aging’ (Programma Samen oud - Samenwerkende Fondsen)
- Kansen voor Jongeren (Samenwerkende Fondsen)
- Versterking NGO’s (FUNDECO)
Samenwerking met internationale met fondsen
CEDE Aruba is altijd alert op mogelijkheden voor samenwerking met fondsen binnen het
Koninkrijk en op internationaal terrein. In principe wordt bij iedere aanvraag bekeken of er
mogelijkheden zijn voor internationale financiering. De Samenwerkende Fondsen Caribisch
Deel van het Koninkrijk (SFC) zijn de grootste partner van CEDE Aruba. De SFC zijn een
samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse Fondsen, namelijk het Oranjefonds, het
Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels, het Fonds Sluyterman van Loo en het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars. Na goedkeuring van de projecten worden de SWF uitgenodigd om projecten
en programma's mee te financieren. CEDE Aruba selecteert projecten die binnen het beleid van
de SFC passen en adviseert de SFC om deze projecten mede te financieren. Voor iedere gulden
die CEDE Aruba subsidieert zijn de SFC bereid om een gulden of meer te financieren.
Het coördineren en uitvoeren van projecten en programma’s
Naast het financieren van projecten, het samenbrengen van NGO’s en het samenwerken met
internationale fondsen heeft CEDE Aruba zich ook bewezen als uitvoeringsorganisatie voor
succesvolle projecten en programma’s. De volgende projecten en programma’s worden door
CEDE Aruba uitgevoerd, in samenwerking met nationale en internationale partners:

Aruba Doet
CEDE Aruba organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds jaarlijks
de grootste vrijwilligersactie van Aruba: ARUBA DOET. Op Aruba worden
daarmee jaarlijks tot nu toe ruim 200 projecten met de hulp van 3.500
vrijwilligers gerealiseerd. Onder auspiciën van het Oranje Fonds worden
er op de verschillende eilanden en Nederland met behulp van NL DOET
(Nederland), ARUBA DOET (Aruba), CURA DOET (Curaçao), BON DOET
(Bonaire), STATIA DOET (Sint Eustatius) en SXM DOET (Sint Maarten),
vrijwillige inzet in de spotlights.
Voor meer informatie: www.arubadoet.com

ORG.aw - Community Guide
De door CEDE ontwikkelde ‘Gemeenschapsgids Aruba’ is een online
sociale kaart van welzijnsorganisaties, stichtingen, verenigingen en
vrijwilligersinitiatieven op Aruba. Het doel is om de gemeenschap en de
verschillende welzijnsorganisaties met elkaar te verbinden. Het platform
werd begin 2017 gelanceerd en daarna uitgebreid tot een interactief
event- en vrijwilligersplatform.
Voor meer informatie: www.org.aw

FUNDECO
FUNDECO is een samenwerkingsverband op basis van een convenant die
door 22 stichtingen is ondertekend. Het proces om tot dit convenant te
komen werd door CEDE Aruba gefaciliteerd. Het samenwerkingsverband
beoogt om in onderlinge samenwerking en in samenspraak met de
Regering van Aruba te komen tot een effectief financieringsmodel voor
stichtingen, een meerjarig sociaal beleid en een betere samenwerking
tussen de leden van FUNDECO.

Feria Social
Het project FERIA SOCIAL is een jongerenparticipatie programma waar
leiderschap, vrijwillige inzet en projectmatige aanpak van jongeren
voorop staan. Gedurende een periode van minimaal drie maanden,
creëert FERIA SOCIAL een waardevolle verbinding tussen jongeren (15-23
jaar) en de lokale NGO’s in Aruba. De jongeren voeren samen met NGO’s
projecten uit die grotendeels door het bedrijfsleven worden gesponsord.
Voor meer informatie: www.feriasocialaruba.org.

Vibes 4 Youth
CEDE Aruba geeft met VIBES 4 YOUTH een impuls voor meer diversiteit,
uitdaging en kwaliteit binnen het recreatief aanbod voor kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar. VIBES 4 YOUTH biedt jaarlijks een groot aantal
cursussen aan jongerenwerkers, vrijwilligers, kampleiders en
sportcoaches om meer variatie te brengen in hun programma’s. VIBES 4
YOUTB richt zich in het bijzonder op kleine organisaties,
buurtorganisaties en vrijwillige initiatieven om deze te versterken in hun
kennis en aanbod voor kinderen en jongeren.
Voor meer informatie: www.facebook.com/vibes4youth

Meerjarenbeleid 2017-2021
Werkterrein
Buurt & samenleving

Ontwikkelingdoel
Versterken buurtcentra

Ondersteunen buurtinitiatieven

Ondersteuning regionale
organisaties

Individu & gezin

Versterken economische positie
van kwetsbare gezinnen

Verbeteren ouder- kind en
gezinsrelaties

Ondersteunen en ontlasten van de
familiezorg

Kinderen & jongeren

Vroegtijdige stimulering en
preventie
Weerbaarheid en zelfontplooiing

Ouderen

‘Active ageing’

Zorg op maat

Verwachte Resultaten
Toename van (serie) activiteiten voor
verschillende doelgroepen in de buurt,
verbetering management/capaciteit en
het opknappen van de faciliteiten
Activiteiten gericht op gezondheid,
buurtverfraaiing, schoonmaakacties,
educatieve workshops, veiligheid in de
buurt en ‘sociale ‘events’.
Betere publieke voorzieningen van
regionale organisaties zoals sportclubs en
verenigingen gericht op publieke
ontmoeting.
Versterking armoedezorg, projecten
gericht op herintrede arbeidsmarkt,
schuldhulpverlening, participatie van
langdurige werklozen.
Nationale samenwerking gericht op
opvoedingsondersteuning, preventieve
aanpak risicogezinnen, toename
educatief aanbod voor ouders, intensieve
begeleiding
Educatieve voorlichting aan
mantelzorgers, vraag gestuurde
ondersteuning, vrijwilliger steungroepen
in de verschillende buurten en
maatjesprojecten.
Vroegtijdig opsporen specifieke
stoornissen, vroegtijdige stimulering
sociaal-emotionele ontwikkeling
Bevorderen sociale vaardigheden,
seksuele educatie, gezonde
relatievorming, karakterontwikkeling,
met voorkeur binnen de structuur van
naschoolse activiteiten
Educatieve en buurtgerichte
dagactiviteiten (herhaalde ontmoeting)
en activiteiten gericht op vrijwillige
betrokkenheid van ouderen
Ondersteuning dagopvang voor
kwetsbare en/of dementerende ouderen,
versterking thuishulp,
maaltijdvoorziening, klussendienst en
administratieve ondersteuning.

Mensen met
beperking

Integratie en participatie

Zorg op maat

Kwetsbare groepen

2de kans trajecten

Samenhangende zorg aan
tienerouders

Integratie en participatie van
migranten

Samenhangende aanpak
verslavingszorg

Integrale benadering huiselijk
geweld

Versterking van NGO’s

Betrekken en behouden
vrijwilligers

Organisatieontwikkeling

Fondsenwerving

Algemene bewustwording, stimuleren
publieke toegankelijkheid, dagactiviteiten
en
participatie op de arbeidsmarkt en sociale
werkplaatsen
Uitbreiding (semi) residentiele opvang,
gezinsvervangend wonen, versterking
thuishulp, maaltijdvoorziening,
klussendienst en administratieve
ondersteuning.
Alternatieve opleidingstrajecten, mentorprojecten en activiteiten gericht op het
voorkomen van recidive
Versterken centrale steunpunt
tienerouders, mentorprojecten,
groepsbegeleiding, crisisopvang en
begeleid wonen projecten
Publieke educatie, ondersteuning
belangenorganisaties, educatief aanbod
gericht op inburgering integratie van
migranten
Preventieve activiteiten gericht op vroege
signalering, versterking
opvangorganisaties, oprichting
jongerenopvang, educatie over
verschillende vormen van verslaving
Educatie over mishandeling en huiselijk
geweld, ondersteuning landelijke
meldcode, opvang en re-integratie
slachtoffers van mishandeling en huiselijk
geweld
Opzet vrijwilligersplatform, ondersteunen
NGO’s bij hun vrijwilligersbeleid,
betrokkenheid bedrijfsleven en
“voluntourism”
Samenbrengen van NGO’s, ondersteuning
FUNDECO, deskundigheidsbevordering
besturen en personeel op alle gebieden
van non-profits met bijzondere aandacht
voor bedrijfsmatigheid en het richten op
‘social entrepeneurship’
Ondersteuning van NGO’s bij het werven
van fondsen, uitbreiding eigen
fondsennetwerk en inkomsten

Projectfinanciering 2017

Totale toekenningen:
AWG. 2,399,971.55

Buurt & Samenleving (38%)
Gezin en sociale netwerken (6%)
Kinderen en Jongeren (16%)
Ouderen (10%)
Mensen met beperkingen (13%)
Kwetsbare groepen (12%)
Versterking van NGO's (4%)

Totale toekenningen:
AWG. 2,399,971.55

CEDE Aruba (46%)
Samenwerkende Fondsen (49%)
Andere fondsen en bedrijven (4%)

Buurt en samenleving
Gedurende 2017 heeft CEDE Aruba een redelijk groot deel van haar budget in buurtprojecten
geïnvesteerd. Hierbij gaat het zowel om vernieuwende activiteiten en sociaal culturele buurtactiviteiten
die regelmatig plaatsvinden, maar ook om enkele onderhoudswerkzaamheden van buurtorganisaties.
Hieronder volgen enkele hoogtepunten.
CEDE Aruba heeft Stichting MOBIS ondersteund bij de uitvoering van hun plannen. Gedurende 2017
werden hierdoor kookcursussen aan meer 400 deelnemers mogelijk gemaakt en werden meer dan 800
kinderen met creatieve activiteiten bereikt. Deze activiteiten werden kostendekkend georganiseerd.
Stichting MOBIS was daarnaast gericht op het betrekken van commerciële partijen bij de buurtcentra en
nieuwe projecten voor 2018. Tevens werd een start gemaakt om voor meerdere buurtcentra
jaarprogramma’s te ontwikkelen.

Een ander goed voorbeeld is de implementatie van een sportgym bij Centro di Bario Brazil in het kader
van het project FERIA SOCIAL. De gym is opgezet in een leegstaande ruimte van het centrum. De
vrijwilligers hebben veel moeten aanpassen in het aanvankelijke projectplan. Het doel was dat jongeren
die er al sporten, ook gebruik kunnen maken van de gym. Daarnaast zou de gym nieuwe bezoekers aan
moeten trekken. Het project is volledig afgerond en er heeft een openingsactiviteit plaatsgevonden. Tot
op heden wordt de gym volgens het centrum dagelijks goed gebruikt.
Centro di Bario Tanki Leendert heeft samen met een grote groep jongeren gewerkt aan een
vernieuwende activiteit, namelijk een familiedag met traditionele en moderne spellen. De financiering
werd gebruikt voor de aanschaf van materialen en moderne spellen. De jongeren vrijwilligers hebben

veel kortingen en donaties kunnen krijgen voor de aanschaf van de goederen. De familiedag vond plaats
op een zondag in augustus. Er werd veel promotie gedaan voor de activiteit in de buurt, media en flyers.
In totaal hebben ruim 30 vrijwilligers bijgedragen en op de dag waren er meer dan 120 bezoekers
aanwezig. Dezelfde groep heeft in oktober een Halloween activiteit georganiseerd voor de buurt met
150 - 200 deelnemers van verschillende leeftijden. Dit project bevestigt dat nieuwe, jongere vrijwilligers
in de buurtcentra kunnen bijdragen aan het vernieuwen van activiteiten en het bereiken van nieuwe
doelgroepen.

De Stichting Rancho is in 2017 gestart met het werken aan een meerjarig ontwikkelingsplan voor de
buurt en de stichting. CEDE Aruba heeft de stichting hierbij ondersteund met de financiering van een
activiteitenbegeleider en enkele projecten, zoals de derde versie van het project “Tempo pa Click”. Met
de onderst4euning van CEDE Aruba heeft Stichting Rancho een gedetailleerd jaarprogramma voor 2018
uitwerkt, ter indiening bij de Samenwerkende Fondsen. Gedurende de volgende drie jaar wil CEDE
Aruba de stichting daarnaast ondersteunen met het ontwikkelen van een verdienmodel, zoals het
aanbieden van ‘walking-tours’ voor touristen.
Naast de genoemde projecten ondersteunde CEDE Aruba zeer diverse activiteiten van buurtcentra en
buurtcommissies, o.a. het opknappen van Club Don Bosco en Theresita Center, de aanleg van een minivoetbalveld bij Centro di Bario Ayo en muzieklessen in de wijk Sabana Basora. Daarnaast werd door
middel van Aruba Doet impact gedaan bij meer dan 200 organisaties rond Aruba. De fondsen voor
buurtcentra en buurtinitiatieven hebben in 2017 ruim 600-800 mensen bereikt. De projecten hebben
enerzijds bijgedragen tot vernieuwing van de buurtactiviteiten, sociaal culturele activiteiten en
onderhoudswerkzaamheden en anderzijds dragen deze projecten tot een gezonde vrijetijdsbesteding,
bevordering van de gezondheid, persoonlijkheidsontwikkeling bij de jongeren, meer gemeenschapszin
en versterkt de waardering voor het cultureel erfgoed en de culturele evenementen.

Toekenningen werkterrein Buurt & Samenleving
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

Stichting MOBIS (Mobilisa Bienestar General)

Integraal Buurtontwikkeling 3e jaar MOBIS

CEDE Aruba

CB Playa Pabao

Jaarprogramma 2017

15,000.00

CEDE Aruba

Stichting Rancho

Aanstelling medewerker t.b.v. activiteiten centrum

35,000.00

CEDE Aruba

Universiteit van Aruba

Migration, Identification& Representation

5,500.00

CEDE Aruba

Club Don Bosco

Verfbeurt Club Don Bosco

3,970.00

CEDE Aruba

Stichting Rancho

Tempo pa Click 2017

7,924.00

CEDE Aruba

Fundacion Basha

Poetry is an Island

3,200.00

CEDE Aruba

CB Brazil

Opzet Gym

6,500.00

CEDE Aruba

The Heart of San Nicolaas

Onderhoud Centrum

6,500.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Ayo

Aanleggen fundering Mini Voetbal Turf

6,500.00

CEDE Aruba

Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

Symposium "The Road to good Governance"

6,400.00

CEDE Aruba

CEDE Aruba

ARUBA DOET 2018

CEDE Aruba

Centro di Bario Savaneta

Viering 18 maart CdB Savaneta

2,500.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Ayo

Viering 18 maart CdB Ayo

2,500.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Noord

Viering 18 maart CBN

2,500.00

CEDE Aruba

CB Lago Heights

Aanschaf Inventaris t.b.v. Activiteiten

3,625.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Ayo

Werkzaamheden t.b.v. aanleggen Speeltuin

1,480.05

CEDE Aruba

CB Playa Pabao

Werkzaamheden t.b.v. aanleggen speeltuin

414.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Noord

Strea di Noord

6,150.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Ayo

Family Day & Christmas Bazaar

2,500.00

CEDE Aruba

Commissie Sabana Basora Noord

Aanschaf nieuwe computer

1,014.30

CEDE Aruba

Fundacion Sero di Jan Flemming

Viering 18 maart

1,310.00

CEDE Aruba

Centro Famia Piedra Plat

Viering 18 maart

2,000.00

CEDE Aruba

Vision Nobo Juana Morto

Viering 18 maart Vision Nobo

CEDE Aruba

Fundacion Sero di Jan Flemming

ActiviteitPasen 2017

CEDE Aruba

Fundacion Sero di Jan Flemming

Activiteit Koningsdag 2017

590.00

CEDE Aruba

Stichting Rancho

Wedstrijd miniatuurbootjes & yate

650.00

CEDE Aruba

Grupo Flor di Bini Bini

Viering Moederdag &Vaderdag 2017

310.00

CEDE Aruba

Commissie Sabana Basora Noord

Sabana Basora tin Talento

1,200.00

CEDE Aruba

Centro Familiar Sabana Basora Noord

Muzieklessen in de buurt

1,850.00

CEDE Aruba

Fundacion Sero di Jan Flemming

Kerstactiviteit Sero Jan Flemming

1,800.00

SFC

CEDE Aruba

Aruba Doet 2017

SFC

CEDE Aruba

Aruba Doet 2017 Uitreiking checks

187,250.00

SFC

CEDE Aruba

Organisatiebudget ARUBA DOET 2018

140,178.87

SFC

CEDE Aruba

SFC Micro Budget t.b.v Projecten

50,000.00

ZJ

CEDE Aruba

Budget t.b.v. Vakantie Kampen

15,621.00

AQUA 48

Heart of Gold Foundation

Donatie t.b.v. Crijojo Trappers Aruba

4,000.00

Bedrijven

CEDE Aruba

Sponsor donaties tbv Carnaval Aruba Doet 2018

2,000.00

Totaal

Bedrag
299,105.00

25,000.00

355.00
1,025.00

15,627.02

869,049.24

Individu en gezin
Op het gebied van ‘individu en gezin’ constateert CEDE Aruba dit jaar wederom een gebrek aan
initiatieven en vernieuwing binnen deze sector. Hierbij valt op te merken dat CEDE Aruba in 2018
verandering verwacht. Door de schokkende dood van de twee kinderen Rishandroh en Eugene eind
2017 zijn overheidsorganisaties en stichtingen bij elkaar gekomen om te werken aan een crisisplan.
Twee van de speerpunten die in 2018 verwacht worden zijn het oprichten van een Centrum voor Jeugd
en Gezin in samenwerking met diverse stakeholders en het landelijk uitbreiden van het project Stevig
Ouderschap. CEDE Aruba zal betrokken zijn bij beide projecten.
Een groot project waarbij CEDE Aruba in 2017 heeft bijgedragen is een vernieuwingsproject binnen
Fundacion pa Nos Comunidad. De stichting richt zich sinds 2017 meer op re-integratie- en
participatietrajecten. Daarnaast is met de opstart van de tweede hands winkel en buurtcafé Cosoma ook
een goede basis gelegd voor een ‘social enterprise’. Per eind 2017 worden 203 families per maand
geholpen met voedselhulp en bevinden zich 82 cliënten in participatietrajecten. In het kader van de
gefinancierde pilot hebben cliënten een vaste baan gevonden en doet een groot aantal mee als
vrijwilligers. De stichting biedt diverse workshops aan de deelnemers. Het ‘social enterprise’ project
Cosoma heeft binnen 6 maanden al een redelijke omzet bereikt.
Op dit terrein waren de projecten gericht op het bieden van ondersteuning aan de gezinnen die tegen
de armoede grens aanzitten, het versterken van de gezinsrelaties en opvoedingsondersteuning bij
kwetsbare gezinnen.

Toekenningen werkterrein Individu & Gezin
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

Fundacion pa nos Comunidad

Alimentando Prosperidad

CEDE Aruba

ADRA

Transformed Families workshop

2,675.45

CEDE Aruba

Stichting Tienda di Educacion

Als hechten niet vanzelf gaat

2,000.00

Totaal

Bedrag
133,439.00

138,114.45

Kinderen en jongeren
Voor de doelgroep kinderen en jongeren heeft CEDE Aruba heel uiteenlopende projecten gefinancierd.
Hierbij gaat het om het creëren van nieuwe faciliteiten en activiteitenaanbod, het ondersteunen van
lopende activiteiten en het bieden van deskundigheidsbevordering aan organisaties en vrijwilligers.
Hieronder wordt een beeld gegeven van de ‘highlights’.
De Stichting Educatief Kinder& Tiener Theater is in 2017 begonnen met het bieden van
theatervoorstellingen aan verschillende scholen. De voorstellingen zijn gericht op preventie van
pestgedrag. De stichting werkt met 7-9 vrijwillige spelers en zoekt naar meer vaste vrijwilligers. De
voorstellingen worden steeds gespeeld door 3 spelers en 1 persoon voor muziek en MC. In 2017 zijn 4
voorstellingen gespeeld op basisscholen. Daarmee zijn ruim 360 leerlingen bereikt. Ter voorbereiding
van de voorstelling ontvangt de school een lesbrief.

In 2017 hebben CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen daarnaast bijgedragen aan het vervolg van
de naschoolse opvang van Centro Famia Piedra Plat, een buurtgerichte opvang voor jongeren boven de
12 jaar die met behulp van vrijwilligers huiswerkbegeleiding en verschillende creatieve activiteiten
aanbiedt. In totaal hebben 27 jongeren structureel deelgenomen aan het programma. 25 van de 27
jongeren hebben hiermee hun schoolresultaten verbeterd. De stichting constateert sociale problemen
bij de meerderheid van de jongeren en wil in 2018 betere afspraken maken met sociale instanties.
Verder zijn in 2017 ruim 800 kinderen bereikt door middel van de gefinancierde vakantiekampen. De
kampen werden door CEDE Aruba en met aanvullende middelen van de stichting Zonnige jeugd
gefinancierd

In 2017 is een samenwerking met Erasmus+ tot stand gekomen. CEDE Aruba heeft zich uitgebreid
georiënteerd op de financieringsmogelijkheden binnen dit Europees project. De mogelijkheden zijn
groot. Er bestaan mogelijkheden voor EVS programma’s (vrijwilligerswerk in het Europa) en daarnaast
ook uitwisselingprogramma’s voor jongeren en voor professionals in het werkveld jongeren. Een
pilotproject in samenwerking met Asociacion Alba (Spanje) is al toegekend en CEDE Aruba heeft
waardevolle contacten gelegd met verschillende andere organisaties in Europa.

In het kader van het project FERIA SOCIAL - Bario Edition zijn bij de buurtcentra Playa Pabou, Ayo en
Savaneta Speeltuinen geïnstalleerd. De jongere vrijwilligers hebben deze projecten gepland en de
lanceringsactiviteit georganiseerd. Bedrijven zoals Web Aruba N.V. en Aruba Tourism Authority hebben
financieel bijgedragen.
Deze projecten hebben bijgedragen tot gezonde vrijetijdsbesteding, uitbreiding van de speeltuinen,
creativiteitsontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en verbetering van de schoolprestaties.

Toekenningen werkterrein Kinderen & Jongeren
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

Fundacion Anti Droga Aruba

Amigo Didi campagne

CEDE Aruba

Centro Famia Piedra Plat

Centro Educativo Creativo

CEDE Aruba

Stichting Educatief Kinder &Tiener Theater

Projectplan schoolvoorstellingen Pest Preventie

CEDE Aruba

Fundacion Museo Arubano

Creative Industries/Vlechten

CEDE Aruba

Art Rap

Dia mundial di teatro

1,350.00

CEDE Aruba

Fundacion Savaneta Ball Park

Voorbereiding nieuwe batting cage

5,000.00

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Training EVS Erasmus+

CEDE Aruba

Womens Club of Aruba

Medio Ambiente Goes to school 2017

CEDE Aruba

Caribbean Sea Foundation

Workshops Caribbean Sea Jazz

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Feria Social 2017

CEDE Aruba

Sportvereniging La Fama

Aanleggen Fundering Mini Voetbal Turf

5,000.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Savaneta

SpeeltuinCdB Savaneta

6,500.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Tanki Lender

Gaming Event

6,500.00

CEDE Aruba

CB Lago Heights

Talent Show & Movie Night

6,500.00

CEDE Aruba

Centro di Bario Noord

Opzet Youth Corner

6,500.00

CEDE Aruba

YMCA

Opzet Greenhouse

6,500.00

CEDE Aruba

CB Dakota

Opzet serieactiviteiten

6,500.00

CEDE Aruba

Fundacion Muchila Creativo

Music Box en Musical ‘Storia di Pariba y Pabou’

CEDE Aruba

CB Playa Pabao

Speeltuin CdB Playa Pabao

5,300.00

CEDE Aruba

Centro Famia Piedra Plat

Workshop “Generacion cu proposito” (3dagen)

3,000.00

CEDE Aruba

Taskforce Mensenhandel

Voorlichting Nationale dag tegen Mensenhandel

1,552.50

CEDE Aruba

Centro di Bario Ayo

Speeltuin CdB Ayo

CEDE Aruba

CB Playa Pabao

Speeltuin CdB Playa Pabao

9,700.00

CEDE Aruba

Centro Famia Piedra Plat

Knocking down the Giant Vakantiekamp

4,820.00

CEDE Aruba

Seventh-Day Adventist Church

Vakantiekamp“Connect” Seventh Day

5,000.00

CEDE Aruba

Comision Hubentud Dakota

Huda Summercamp 2017

7,240.00

CEDE Aruba

Dare to Dream Foundation

Funny Bunny Summer Camp 2017

4,836.00

CEDE Aruba

CB Playa Pabao

Zomervakantie Kamp CdB PlayaPabao 2017

6,900.00

CEDE Aruba

Seventh-Day Adventist Church

Summer Camp Goodwill Games

3,800.00

CEDE Aruba

Club Don Bosco

Zomerkamp 2017

5,950.00

CEDE Aruba

Royal Dreams Foundation

Workshop Art deluge& R-Noise 2017

6,385.00

CEDE Aruba

Centro Famia Piedra Plat

Afsluitingsactiviteit Schooljaar 2017

CEDE Aruba

Sport fotr Youth Foundation

Vervoerkosten Sportmaterialen scholen/sportclubs

1,351.18

VNO

CEDE Aruba

Vibes for Youth 2.0

5,000.00

ASU

CEDE Aruba

Vibes for Youth 2.0

20,000.00

SFC

Centro Famia Piedra Plat

Centro Educativo Creativo

Erasmus+

CEDE Aruba

Erasmus Plus “No Limits, Youth Heroes”

Totaal

Bedrag
4,000.00
10,000.00
6,450.00
15,243.43

6,500.00
10,367.00
6,000.00
60,000.00

15,000.00

15,000.00

750.00

100,000.00
10,982.64
401,477.75

Ouderen
Op het gebied van ouderen financierde CEDE Aruba gedurende het jaar 2017 activiteitenprogramma’s
en losstaande activiteiten. Hieronder volgen enkele ‘highlights’.
De Samenwerkende Fondsen hebben in 2017 bijgedragen aan de opstart van het project
‘mantelzorgondersteuning’ door Stichting SABA. Dit project is een samenwerking tussen SABA, HOH en
WGK. Momenteel wordt gewerkt aan de planning ter implementatie. Het project beoogt het geven van
trainingen en het oprichten van ‘self-support’ groepen in verschillende wijken rond Aruba.

Daarnaast hebben CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen de ondersteuning aan Fundacion
Movemiento ta Bida voortgezet. De stichting biedt bewegingsprogramma’s aan ouderen in verschillende
wijken. Door middel van de lopende programma’s worden ruim 200-250 ouderen bereikt die actief
meedoen in de programma’s. Daarnaast biedt de stichting op verzoek ook activiteiten aan andere
ouderengroepen rond Aruba.
In het kader van de ondersteuning aan de activiteiten van MTB heeft CEDE Aruba ook bijgedragen aan
het eerste ‘active ageing’ congres van het Caribisch gebied. Gedurende het congres hebben lokale en
internationale organisaties uit de regio trainingen en praktische informatie ontvangen om hun
activiteiten beter uit te kunnen voeren.

Deze projecten dragen bij aan de gezondheid van de ouderen, aan mantelzorgondersteuning en hebben
een ondersteuning gegeven aan de seniorengroepen die een wekelijkse opvang bieden van de ouderen,
zodat ze kunnen blijven functioneren.

Verder heeft CEDE Aruba een bijdrage geleverd aan verschillende ouderengroepen rond Aruba die een
steun in de rug nodig hadden om hun activiteiten beter uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het vaak om
kosten voor transport, materiaal en kosten voor de uitvoering van activiteiten. Daarmee maakt CEDE
Aruba het mogelijk dat de activiteiten plaatsvinden, maar de planning en uitvoering zelf ligt volledig in
handen van de ouderengroepen.

Toekenningen werkterrein Ouderen
Financier

Organisatie

Project

Bedrag

st

CEDE Aruba

Fundacion Movemiento ta Bida

1 Caribbean Congress of Active Aging (CAAC)

CEDE Aruba

Fundacion Movemiento ta Bida

Cursus Mobilizing Awareness

2,000.00

CEDE Aruba

Fundacion MiCutisa

International Day of Older Persons

5,020.00

CEDE Aruba

Fundacion Movemiento ta Bida

Cursus Mobilizing Awareness trap 4 en masterclass

2,075.00

CEDE Aruba

Grupo Flor di Brazil

Transportkosten Kerstactiviteit Flor di Brazil

258.75

CEDE Aruba

Comite 60+ PosChiquito

Kerstactiviteit Dinnerbus

750.00

CEDE Aruba

Grupo Flor di Bini Bini

Trasportkosten Kerstactiviteit

CEDE Aruba

Grupo Flor di Brazil

Bus Tour Dia di Betico 2017

CEDE Aruba

Comite 60+ PosChiquito

Lezing Commisie 60+
ste

300.00
1,024.00
350.00

CEDE Aruba

Grupo Uni Centro di Bario Noord

Viering 39

CEDE Aruba

Grupo Uni Centro di Bario Noord

Viering Moederdag GrupoUni

CEDE Aruba

Fundacion Movemiento ta Bida

Grupo Nucleo Hunto nos ta cana

CEDE Aruba

Comite 60+ PosChiquito

Rondtrip voor Senioren

900.00

CEDE Aruba

Comite Curazon di Savaneta

Viering Vaderdag Comite Curazon di Savaneta

967.50

CEDE Aruba

Grupo Uni Centro di Bario Noord

Senioren Bustour

465.75

CEDE Aruba

Grupo Flor di Bini Bini

Aanschaf materialen voor jaarprogramma

375.00

CEDE Aruba

Grupo Uni Centro di Bario Noord

Senioren Seso Sport

250.00

CEDE Aruba

Comite Curazon di Savaneta

Dag van de Ouderen Comite Curazon di Savaneta

625.00

SFC

SABA

Mantelzorgondersteuning

SFC

Fundacion Movemiento ta Bida

Hunto nos ta vence Embehecimento 2e Projectjaar

AQUA 48

Cas Marie

Donatie t.b.v. Cas Marie

4,000.00

AQUA 48

Thuiszorg

Donatie t.b.v. Stg. Thuizorg

4,000.00

Totaal

jaar Grupo Uni

25,000.00

222.00
500.00
4,000.00

115,800.00
74,560.00

243,443.00

Mensen met beperkingen
Op het gebied van Mensen met beperking werd veel tijd besteed aan projectontwikkeling en
lobbywerkzaamheden. De projectontwikkeling was gericht op het verder uitwerken en bekend maken
van het project “Wie Yin”, het eerste opvang- en verpleegproject gericht op meervoudig gehandicapte
kinderen. Het project zal gecoördineerd worden door Stichting Ambiente Feliz, in nauwe samenwerking
met SABA en SVGA. Voor de locatie zal gebruikt gemaakt worden van de jarenlang leegstaande ruimtes
te SAMA Palisiaweg. Deze ruimtes zijn speciaal voor deze doelgroep gebouwd maar werden nooit
gebruikt. CEDE Aruba is verheugd om mede te kunnen delen dat de financiering van het project Wie Yin
rond is en dat de overheid in het kader van het Crisisplan 2018 ook zal bijdragen aan dit project. Naast
de ontwikkeling en financiering van het project Wie Yin heeft CEDE Aruba dit jaar bijgedragen aan een
verbetering van de huidige locatie van Stichting Ambiente Feliz. De toekenningen hebben een
belangrijke leemte opgevuld bij de groep van meervoudige gehandicapten door het creëren van een
voorziening ter opvang en verpleging van deze groep. Verder heeft verbetering van de huisvesting van
de opvang van volwassenen met een mentale handicap plaatsgevonden.

Toekenningen werkterrein Mensen met Beperkingen
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

Ambiente Feliz

PlaatsingHekwerk

CEDE Aruba

Fundacion Sinami Paso pa Paso

Eco Pasco 2017

SFC

Ambiente Feliz

Wie Yin Businesscase

AQUA 48

Fundacion Horses of Hope Aruba

Aankoop groot houten speeltoestel

4,000.00

AQUA 48

Ambiente Feliz

Bijdrage aan hekwerk

3,500.00

Miss Canada

Ambiente Feliz

Plaatsing Hekwerk

2,311.30

Totaal

Bedrag
40,000.00
9,858.00
262,494.00

322,163.30

Kwetsbare groepen
Op het gebied van kwetsbare groepen zijn drie concrete projecten te nomen die door CEDE Aruba cq. de
Samenwerkende Fondsen ondersteund worden.
Sinds 2016 loop het project ‘Getting there surely’ van Stichting Frera. Dit project is gericht op jongeren
met een LVB achtergrond die de SPO opleiding afgerond hebben maar geen aansluiting kunnen vinden
met vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. In 2017 waren er in totaal 46 jongere deelnemers in het
project. Alle deelnemers in traject gebleven en hebben door middel van het project een effectieve
aansluiting kunnen vinden bij een leer- werk traject, EPB, EPI, de Arbeidsmarkt en Trampolin pa Trabou.
Daarnaast heeft de stichting 76 van de jongeren kunnen begeleiden naar een zinvolle dagbesteding.
Een ander mooi project dat in 2017 werd gefinancierd was de Viva la Donna Day, georganiseerd door de
Mary Joan Foundation. Gedurende dit project wordt aandacht besteedt aan de eigenwaarde van de
patiënten/cliënten van de Mary Joan Foundation. Hierbij gaat het specifiek om vrouwen met
borstkanker. In totaal werden 143 vrouwen met dit project bereikt en er werd samengewerkt met 28
beautysalons. Ruim 200 familieleden en vrienden van de patiënten waren aanwezig bij de modeshow en
het hoofdevent.

Naast het bovenstaande is CEDE Aruba verheugd om mede te delen dat het project
‘Tienermoederopvang’ van CASA Cuna volledig is uitgewerkt met ondersteuning van CEDE Aruba. De
financiering van het project is aangevraagd bij de Samenwerkende Fondsen en de Arubaanse overheid.
De bijdrage van de overheid staat al op de begroting van het Crisisplan 2018.

De projecten hebben bij deze kwetsbare groep gezorgd voor de voorwaarde om zich verder te kunnen
ontwikkelen en niet te vervallen tot 'dropouts".Verder hebben de projecten de voorwaarde voor de
tienermoederopvang mogelijk gemaakt en ook bijgedragen tot de eigenwaarde van deze kwetsbare
groep. Ook is er gewerkt aan oplossingsstrategieën bij persoonlijke problemen bij jongeren.

Toekenningen werkterrein Kwetsbare Groepen
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

FAVI

Training AOB fase 4

5,479.00

CEDE Aruba

Casa Cuna Progreso

Reiskosten FIER

3,030.00

CEDE Aruba

Casa Cuna Progreso

Kwartiermaker Jongemoeder project

CEDE Aruba

Mary Joan Foundation

Viva la Donna Day

5,000.00

CEDE Aruba

Royal Dreams Foundation

R-Create Fatherday special &aanschaf laptop

1,948.75

CEDE Aruba

FHMD

Deskundigheidsbevordering en stage bij FIER NL

2,350.00

CEDE Aruba

Stichting Mount Horeb Foundation

Boek: Kico tin tras di trali

2,000.00

SFC

HCL Foundation

Kansen voor Jongeren Cariben: ACE program

120,000.00

SFC

Stichting Frera

Getting There Surely

118,355.00

Totaal

Bedrag

36,495.00

294,657.75

Versterking NGO’s
Op het gebied van versterking van NGO’s heeft CEDE Aruba in samenwerking met FUNDECO bijgedragen
aan een intensief workshopprogramma voor NGO’s en overheidsorganisaties. De workshops waren
gericht op het onderwerp ‘prestatiegerichte financiering. Gedurende 5 dagen vonden er 2 workshops
per dag plaats. Per workshops waren ruim 30 deelnemers aanwezig. De beleidsambtenaren hebben een
aparte sessie gehad gericht op de rol van de overheid als subsidieverstrekker en het opstellen van
programma’s van eisen. Het merendeel van de deelnemers heeft de workshops als zeer nuttig ervaren
en de NGO’s wensen meer informatie over het onderwerp ‘kostprijsberekening’.
De projecten ter versterking van de NGO's hebben een ondersteuning gegeven bij de uitdagingen van
het nieuwe subsidiemodel, bewustwording tot deugdelijk bestuur, herstructurering bij een aantal
organisaties en bevordering van de waardering van vrijwilligers.

Toekenningen werkterrein Versterking NGO’s
Financier

Organisatie

Project

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Uitbreiding Community Guide + Trainingen

CEDE Aruba

CEDE Aruba

FUNDECO ondersteuning

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Advies NGO’s

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Fundeco Workshops subsidiering op outcome

6,500.00

CEDE Aruba

Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

Bewustwordingscampagne deugdelijk bestuur

5,152.00

CEDE Aruba

Fundacion Anti Droga Aruba

Business Plan Restructuring FADA & FMAA

4,800.00

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Volunteer of the Year 2017

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Advies NGO's budget

1,440.00

CEDE Aruba

CEDE Aruba

Advies NGO's budget

15,000.00

Totaal

Bedrag
65,000.00
7,500.00
674.06

25,000.00

131,066.06

Resultaten eigen projecten CEDE Aruba gedurende 2017
ARUBA DOET 2017
In 2017 heeft CEDE Aruba in samenwerking met het Oranje Fonds wederom de vrijwilligersactie ARUBA
DOET uitgevoerd. In 2017 werden 200 projecten gerealiseerd waarbij in totaal ruim 3.600 vrijwilligers
betrokken waren. Daarnaast zijn gedurende 2017 ook 20 vrijwillige coördinatoren gerekruteerd die
vanaf 2018 zullen helpen om de steeds verder groeiende actie uit te voeren. De betrokkenheid van het
bedrijfsleven blijft groeien en versterkt het netwerk van CEDE Aruba en de betrokken NGO’s.
Naast de verschillende klussen die er geklaard worden bij de verschillende organisaties draagt Aruba
Doet bij tot de waardering voor het vrijwilligerswerk.

FERIA SOCIAL 2017
In de periode van maart tot oktober 2017 heeft de derde editie van het project FERIA SOCIAL
plaatsgevonden. Het project werkt aan verschillende oplossingen voor uitdagingen bij NGO's met behulp
van de samenwerking tussen jongere vrijwilligers en het bedrijfsleven. Voor de financiering van de
projecten wordt het bedrijfsleven betrokken voor een financiële bijdrage of een bijdrage in producten.
In 2017 was het project gericht op buurtorganisaties. In totaal zijn 10 projecten uitgevoerd met behulp
van 10 youth coaches (zie foto) en 85 jonge vrijwilligers tussen 14-23 jaar. De opbrengsten van het
bedrijfsleven waren in verband met het verkiezingsjaar beperkt, alle projecten zijn echter wel met een
creatieve aanpak gerealiseerd. Veel sponsors hebben met materialen en ‘in kind’ donaties meegedaan
en verschillende bedrijven hebben interesse getoond om het project toekomstig te willen
ondersteunen. Gedurende 2018 zal CEDE Aruba het hele concept van FERIA SOCIAL herzien. In 2019 kan
een nieuwe editie verwacht worden.

VIBES 4 YOUTH
Het project VIBES for YOUTH is gericht op het trainen en ondersteunen van vrijwilliger leiders en
begeleiders die jeugdactiviteiten op Aruba organiseren. In 2017 hebben in totaal 18 trainingen
plaatsgevonden, waarbij een totaal aan 246 vrijwilliger hebben deelgenomen. Daarmee zijn 130
organisaties bereikt binnen het sociale werkveld en op het terrein van sport, geüniformeerde groepen,
buurtgroepen, kerkgemeentes. In dit project waren de trainingen gericht op het ontwikkelen en
uitvoeren van vernieuwende activiteiten, pedagogisch handelen, EHBO, vrijwilligersmanagement en
planmatig werken.

Community Guide
In januari 2017 is de Community Guide gelanceerd te Cas di Cultura. Op het moment van lancering
waren 200 organisaties geregistreerd op de Community Guide. Gedurende 2017 is het aantal
deelnemers verder gegroeid tot 240 registraties en zijn er 23.000 unieke bezoekers op het platform
geweest.

Gedurende het jaar 2017 is het platform daarnaast verder uitgebreid met de onderdelen “Volunteer
Jobs” en “Community Events”. In het kader van de uitbreiding zijn trainingen gegeven aan meer dan 85
organisaties. De uitbreiding van de Community Guide is in januari 2018 gelanceerd tijdens de ‘Volunteer
of the Year Awards’. De community guide registreert niet alleen de NGO's, maar fungeert ook als
databank voor vrijwilligerswerk en sociale evenementen.

Volunteer of the Year Award
In September 2017 is CEDE Aruba begonnen met het initiatief “Volunteer of the YearAwards”. De vraag
hierna kwam voornamelijk vanuit NGO’s zelf. Men zocht al langer naar een mogelijkheid om bijzondere
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Gedurende de eerste versie van dit project hebben 80 organisaties
een bijzondere vrijwilliger genomineerd. Voor de symbolische prijzen werd samengewerkt met het
project Plastic Beach Party, waarbij weggeworpen plastic werd recyclet. De uitvoering van de Awards
Ceremonie was gepland voor december 2017, maar werd verschoven in verband met de begrafenis van
de kinderen Rishandroh en Eugene. De ceremonie heeft in januari 2018 plaatsgevonden. Gezien de
prijzen en genomineerde deelnemers betrekking hebben op het jaar 2017 wordt de ceremonie
meegenomen in dit verslag.

Toekenningen door de Samenwerkende Fondsen in 2017
Projectorganisatie

Project

Heart Centered Leadership Foundation

Kansen voor Jongeren Cariben: ACE program

120,000.00

Stichting FRERA

Getting There Surely

118,355.00

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba

Mantelzorgondersteuning

115,800.00

Centro Famia Piedra Plat

Centro Educativo Creativo

100,000.00

CEDE Aruba

Aruba Doet 2017

CEDE Aruba

Aruba Doet 2017 Uitreiking checks

Fundacion Movemiento ta Bida

Hunto nos ta vence Embehecimento 2e Projectjaar

Ambiente Feliz

Wie Yin Businesscase

262,494.00

CEDE Aruba

ARUBA DOET 2018

140,178.87

CEDE Aruba

SFC Micro Budget t.b.v Projecten

Totaal

Bedrag

15,627.02
187,250.00
74,560.00

50,000.00
1,184,264.89

Nog lopende aanvragen bij de Samenwerkende Fondsen per eind 2017
Organisatie

Project

Bedrag

MOBIS

3de projectjaar

230,000.00

CASA Cuna

Tienermoederhuis

200,000.00

Stichting Eliezer

Bouw nieuwe opvanglocatie

245,000.00

Muchila Creativo

Drum Circle

Stichting Frera

Getting there surely 3rde jaar

Totaal

Alle projecten

75,000.00
120,000.00
1,120,000.00

Verwachte SFC aanvragen gedurende de eerste 6 maanden van 2018
Organisatie

Project

Trampoline pa Trabou

3de jaar Kitando Barera

100,000.00

Centro di Bario Playa Pabou

Jaarprogramma 2de jaar

90,000.00

Stichting Rancho

Buurtontwikkeling

CB Lago Heights

Forever Young

35,000.00

CB Savaneta

Flor di Aloe

35,000.00

Totaal

Bedrag

100,000.00

360,000.00

Andere relevante ontwikkelingen gedurende 2017
Deelname APF Fundraising Congres
In 2017 heeft CEDE Aruba voor het eerst een conference bezocht die gericht was op het werven van
fondsen. De AFP (Association of Fundraising Professionals) is een globale organisatie die gericht is op
innovatie en deskundigheidsbevordering voor de beroepsgroep ‘fondsenwervers’. Gedurende de
conference heeft CEDE Aruba veel nieuwe kennis opgedaan op het gebied van Non Profit Governance,
Grant management, vrijwilligersmanagement en ‘Social Entrepeneurship’. Gedurende de conference
heeft CEDE Aruba ook een nieuw netwerk van potentiele samenwerkingspartners kunnen creëren. De
stap om te oriënteren op de kennis van Noord Amerika was een zet in de goede richting.

Naar aanleiding van de conference heeft CEDE Aruba ook zicht gekregen op verschillende nieuwe
financieringsmogelijkheden in Noord Amerika. In totaal zijn er 22 potentiele organisaties in de US die
mogelijkheden bieden om vanuit Aruba financiering aan te vragen. Kleine en grote bedragen. Hiervoor is
verdere oriëntatie en verdieping nodig op procedures en criteria.

Erasmus+
In 2017 heeft CEDE Aruba, met ondersteuning van het Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties
gewerkt aan een projectdossier voor het EVS Erasmus+ programma. In het kader van dit programma
krijgen Arubaanse jongeren de kans om te participeren aan vrijwilligersprojecten in Europa, met
uitzondering van Nederland. CEDE Aruba heeft een eerste partner in Spanje gevonden die bereid was
om een project uit te voeren. Hierbij gaat het om Associació Alba in Tarrega, een organisatie die gericht
is op kinderen en volwassenen met een beperking. In oktober 2017 is hiervoor een aanvraag ingediend
en goedgekeurd door Erasmus+. Het project zal in 2018 plaatsvinden en twee Arubaanse jongeren zullen
voor de periode van 2 maanden naar Tarrega vertrekken. Het uitgangspunt is om de samenwerking uit
te breiden en nieuwe partners te vinden, zodat vanaf 2019 meer jongeren kunnen deelnemen.

Oriëntatie op samenwerking met Aruba Time Share Association
Vanuit de inzichten van de fundraising conference is CEDE Aruba tot de conclusie gekomen dat de
toeristische sector hele goede mogelijkheden biedt om fondsen te werven. In het bijzonder de groep
‘timeshare owners’ heeft een hele bijzondere relatie met Aruba. In het verleden heeft CEDE Aruba al
samengewerkt met de Friends of the Handicapped, een organisatie die opgericht was door ‘timeshare
owners’ in Aruba. Daarom heeft CEDE Aruba in 2017 een samenwerking met de Aruba Timeshare
Association opgestart. Het voorstel was om via de hotels en online formulieren kleine donaties te
collecteren. Per eind 2017 hebben 7 hotels hun bereidheid verklaard om met CEDE Aruba aan een
businessplan hiervoor te werken. De businesscase start in januari 2018 en kan uitgebreid worden tot
leden van de AHATA.

Oriëntatie op samenwerking met Aruba Tourism Authority
Aansluitend op de samenwerking met de Aruba Timeshare Association heeft CEDE Aruba ook een
samenwerking opgestart met de Aruba Tourism Authority. Eind 2017 was de samenwerking nog in de
brainstormfase. De ideeën gingen in de richting van ‘voluntourism’ en het creëren van mogelijkheden
om waardevolle verbinden te maken tussen bezoekers activiteiten van NGO’s. Hierbij kan gedacht
worden aan vrijwilligerswerk, maar ook aan activiteiten voor touristen die inkomsten opleveren. Enkele
goede voorbeelden van bestaande initiatieven zijn het project “Dinner in the Dark” van FAVI, het project
BARIO CHEF van MOBIS en de ‘walking tour’ van Stichting Rancho. Daarnaast kan gedacht worden aan
de verkoop van producten die door de cliënten van NGO’s gemaakt worden. Dergelijke projecten
leveren een bijdrage van de diversificatie van het toerisme en het product Aruba.

Conclusies
Algemene conclusies:
Het budget van CEDE Aruba van 2017 is volledig besteed, zowel de activiteitenfondsen en de fondsen
voor buurtcentra en buurtinitiatieven als ook de reguliere middelen. Voor het eerst heeft CEDE Aruba
daarnaast gebruik kunnen maken van een microbudget van de Samenwerkende Fondsen. CEDE Aruba is
erkentelijk voor de bijdrage van de Samenwerkende Fondsen aan alle projecten en het microbudget.
Daarnaast is de samenwerking met de Nederlandse Stichtingen Zonnige Jeugd voortgezet en werden
verschillende lokale fondsen en ook bedrijven betrokken bij projecten.
De grote meerderheid van de investering van CEDE Aruba in het werkveld is gericht op inhoud
(vernieuwing, deskundigheid, ontwikkeling) en de investering in faciliteiten is beperkt gebleven.
Daarmee blijft CEDE Aruba trouw aan een focus op inhoud en dynamiek op de verschillende
werkterreinen.
Gedurende 2017 hebben daarnaast verschillende interne ontwikkelingen plaatsgevonden.
 Voor de beleidsperiode van 2017-2021 is er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Dit beleidsplan heeft
een nieuwe focus, namelijk meer focus op innovatie, impactmeting, social enterprise modellen en
fondsenwerving. Daarnaast zal in het kader van het sectoraal werken heel gericht aandacht besteedt
worden aan het identificeren en daarna aanpakken van hiaten in de sociale sector.
 Er heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij de doelstellingen van CEDE Aruba zijn
aangepast aan de huidige werkwijze. Daarnaast werd bij de aanpassing van de statuten rekening
gehouden met beginselen van goed bestuur.
 In 2017 hebben CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen in overleg met de Minister van Sociale
Zaken gewerkt aan een voorstel voor een meerjarig financieringsprotocol. Dit protocol werd in
augustus 2017 gepresenteerd.

Hoogtepunten 2018:


De stabiele voortgang van meer serieactiviteiten in de buurtcentra is positief en er worden nieuwe
groepen naar de buurtcentra getrokken. Het project Bario Chef en Chispa Creativo zijn sinds 2017
kostendekkend en zonder bijdrage van CEDE Aruba of andere fondsen uitgevoerd. Daarmee wordt
aangetoond dat het mogelijk is om projecten in buurtcentra op een kostendekkende wijze op te
zetten. Voor bewoners uit de sociale wijken heeft FCCA de bijdrage betaald.



Het project FERIA SOCIAL heeft impact gehad bij de buurtcentra. Hiermee werden 10 projecten
gerealiseerd die meer doelgroepen bij de buurtcentra hebben aangetrokken. 60% van de projecten
hebben continuïteit zonder dat er lopende kosten bijkomen. Gedurende de uitvoering van FERIA
SOCIAL werd aangetoond dat jongeren graag bereid zijn om vrijwillig bij te dragen aan activiteiten
bij de buurtcentra. De formule om de jongeren hiervoor enthousiast te maken is belangrijk.



Over het algemeen dragen de projecten op het werkterrein Buurt & Samenleving bij aan veel
dynamiek binnen de wijken. Mensen komen bij elkaar, vriendschappen ontstaan of worden
behouden en de vrijwillige initiatieven die de activiteiten organiseren worden voortgezet.



In december 2018 is in verband met de dood van de kinderen Rishandro & Eugene gewerkt aan een
Crisisplan voor de sociale Sector. In het kader van het crisisplan heeft de overheid enkele projecten
op de begroting opgenomen die in verleden op initiatief van CEDE Aruba ontwikkeld zijn. De
overheid zal onder andere het project stevig ouderschap van het Wit Gele Kruis landelijk uitbreiden.
Dit betekent dat toekomstig alle gezinnen die een kind krijgen thuis bezocht worden, waarbij ook
een risicotaxatie wordt uitgevoerd. CEDE Aruba zal betrokken zijn bij de uitbreiding van dit project.
Daarnaast staat ook het opzetten van een Centrum voor jeugd en Gezin op de agenda.



De samenwerking met Erasmus+ is een hele grote kans voor CEDE Aruba. Met de pilotproject in
samenwerking met Asociacion Alba (Spanje) zal CEDE Aruba waardevolle ervaring opdoen.
Gedurende 2018 zal gewerkt worden aan nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en projecten voor
2019.



CEDE Aruba het initiatief genomen om een nieuw project op te starten gericht op het werven van
fondsen voor naschoolse programma’s. De Aruba Timeshare Association is hiervoor als partner
benaderd en akkoord gegaan met het uitwerken van een businessplan. De doelstelling van deze
samenwerking is het financieren van naschoolse programma’s voor jongeren.



Op het gebied van ‘active ageing’ kan CEDE Aruba tevreden zijn met de bereikte resultaten. De focus
gedurende de volgende jaren moet erop gericht zijn om de bestaande activiteiten te behouden en
verder uit te breiden. Verder dient een formule gevonden te worden om de bestaande
ouderengroepen te ondersteunen en nieuwe groepen te vormen. Een zorgpunt blijft dat weinig
oudere mannen deelnemen aan de groepen. Dit betekent dat er (mogelijkerwijs) andere activiteiten
bedacht moeten worden. Verder dient meer focus gelegd te worden op vrijwillige betrokkenheid en
mobiliteit van ouderen.



Met de implementatie van het project WIE YIN door Ambiente Felis, SVGA en SABA heeft CEDE
Aruba een heel belangrijk hiaat binnen de gehandicapten zorg gevuld. Voor het eerst heeft Aruba
daarmee binnenkort opvangmogelijkheden voor kinder3en en jongeren met een meervoudig
handicap en verpleegbehoefte.



Het samenwerkingsconvenant van FUNDECO werd in 2017 herbevestigd. De trainingen gericht op
het werken met outputsubsidie waren succesvol en goed bezocht.



Het onderwerp fondsenwerving heet in 2017 veel aandacht gekregen. CEDE Aruba heeft zich
bijgeschoold en verschillende ideeën en concepten voor fondsenwerving op Aruba ontwikkeld. De
samenwerking met de toeristische sector ligt voor de hand. Deze concepten en plannen zullen in
2018 verder uitgewerkt worden.

Aandachtspunten voor 2018


Er moet dringend meer focus komen op het werken aan strategische plannen voor de buurtcentra.
In 2018 zal dit een speerpunt zijn voor CEDE Aruba. Het is wenselijk dat ieder buurtcentra per eind
2018 een uitgewerkt jaarprogramma en het liefst een meerjarig programma heeft uitgewerkt. De
buurtcentra kunnen voor de uitvoering van hun jaarprogramma’s en de daarmee verbonden
coördinatiekosten financiering aanvragen bij CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen.



De voorlichting aan buurtcommissies is in 2017 niet van de grond gekomen. Daardoor is er geen
toename van aanvragen door buurtinitiatieven tot stand gekomen. CEDE Aruba heeft wel
oriënterende gesprekken gevoerd met FCCA. Hierbij is afgesproken dat er in 2018 een plan
ontwikkeld wordt om in 6 wijken bewonersparticipatie te stimuleren.



Op het gebied van Individu en Gezin is er nog steeds sprake van een gebrek aan initiatieven die bij
CEDE Aruba ingediend worden. Gedurende het jaar heeft CEDE Aruba de behoefte voor een
Centrum voor Jeugd en Gezin nogmaals kenbaar gemaakt bij de overheid. Met de DSZ is hierbij
afgesproken dat de DSZ en CEDE Aruba samen aan dit project werken. In 2018 wordt dit door beide
partijen opgepakt.



Naast het al gefinancierde project van de FPNC werd er in 2017 ook een ‘meals on wheels’ project
verwacht in samenwerking tussen FPNC en SABA. Dit project is in ontwikkeling, maar levert tot
heden nog vertraging op door omstandigheden. De verwachting is dat het project in 2018
gerealiseerd kan worden.



Op het gebied van zorg aan ouderen is het in 2017 niet gelukt om een verdere verkenning van het
werkveld te verrichten dient veel te gebeuren, onder andere een evaluatie van de behoefte binnen
de thuiszorg. De toenemende vergrijzing eist maatwerk, anders is de zorg niet betaalbaar. Daarnaast
kan verwacht worden dat de verpleeghuizen ondersteuning nodig hebben om aan de nieuwe
wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. In 2018 zal CEDE Aruba het Platform Ouderenzorg benaderen
om de situatie concreet te verkennen en te kijken op welke wijze een bijdrage geleverd kan worden.

Inhoudelijke speerpunten 2018-2019:
Sector

Gewenste ontwikkeling

Buurt & Samenleving

Ondernemingsplannen / Jaarprogramma’s Centro di Bario’s
Vergroting en behoud kwaliteit Aruba Doet
Stimuleren buurtgerichte bewonersinitiatieven met FCCA
Centrum voor Jeugd en Gezin (overheid en verschillende NGO’s)
Aanzet schuldhulpverlening met bedrijven en vakbonden
Naschoolse opvang programma buurtcentra (met hotels, TPEF, ATA)
Rebranding FERIA SOCIAL (jongerenparticipatie project)
Erasmus+ (Jeugdvrijwilligerswerk in het buitenland)
Sectorale ondersteuning organisaties in de ouderenzorg
Uitbreiding en faciliterende ondersteuning ouderengroepen (via Nucleo)
Uitbreiding dagactiviteiten ouderen
Gezinsvervangend Tehuis Wie Yin (start en uitbreiding)
Arbeidstoeleiding/Uitzendbureau MMB’ers
Jongerenloket (gericht op toeleiding naar onderwijs en werk)
Begeleid wonen tienerouders
Opvang jongeren met een verslaving
Opvang van vrouwen binnen de verslagingszorg/huiselijk geweld
Deskundigheidsbevordering ter signalering van kindermishandeling
Uitbreiding faciliteiten slachtoffers van huiselijk geweld (Businesscase)
NGO Academy Aruba: een capacity building programma gericht op onder
andere boardgovernance, strategicplanning, entrepeneurship,
vrijwilligersmanagement en fondsenwerven)
Coachingstrajecten voor NGO’s gekoppeld aan financiering
Voortgang FUNDECO
Fondsenwerving – Businesscase ATSA, AHATA, ATA, etc.
Social Enterprise - Opzet Voluntourism en Visitor Activities door NGO’s

Individu & Gezin
Kinderen & Jongeren

Ouderen

MMB
Kwetsbare groepen

Versterking NGO’s

Bijlage 1: Lopende projecten per 31 december 2017
Organisatie
Vision Nobo Juana Morto
Fundacion Arte Pro Arte
CEDE Aruba
CEDE Aruba
CEDE Aruba
ATHA
Fundacion Arte Pro Arte
FUNARI
Stichting Reclassering
Heart Centered Leadership Foundation
Ambiente Feliz
Cas Marie
MiPor
FALPA
Fundacion Autismo Aruba
Stichting Hacienda
FAVI
SVGA
Fundacion Desaroyo Integral
SABA
CEDE Aruba
Aruba B-Boy Foundation
Trampolin pa Trabou
CEDE Aruba
Fundacion Editorial Charuba
CEDE Aruba
Rode Kruis
Stichting FRERA
CEDE Aruba
Commissie United Kids Aruba
Stichting Wit Gele Kruis Aruba
Fundacion Museo Arubano
SABA
Mi Por
FUNARI
SABA
FAVI
Trampolin pa Trabou
FEPO
ATHA
Fundacion Pro Famia Feliz
Fundacion Sinami Paso pa Paso
Imeldahof
ACCF
Respeta Mi

Project
Wijkverfraaiing
Teatro den Bario 2012/2013
Platform mantelzorg
Programatischeaaanpak
Community Expo - Samenwerkingsproject
50 jaar ontwikkeling - documentaire
Grupo Fenepa - Teatro den Bario
FUNARI – aanschaf materiaal
Kansen voor Jongeren: Leer Werk Traject
Kansen voor Jongeren Cariben: ACE program
FOTH - Ambiente Feliz
FOTH - Cas Marie
FOTH - Mi Por
FOTH - FALPA
FOTH - Autismo Aruba
FOTH - Stichting Hacienda
SAGE - Surinaams en Antilliaans Gesproken Boeken
Bijbouw gezinsvervangend tehuis Cas Sjabururi
Workshop Profesional di EFT
Kantoorinrichting Geheugenpoli
Website trabouboluntario.org / arubavolunteers.org
House of Styles Hip Hop School Zomer Pilot 2014
Kitanto Barera Creando Oportunidad
Trabou y Limitacion -Ontwikkelingskosten Jobcoaching
Educatief boek Flora en Fauna
Aruba Doet 2015 Uitreiking Checks
Community Based Health and First Aid in Prison
Getting There Surely
Feria Social 2015
United Kids Aruba-Activiteiten planning 2015
Versterking Steunpunt Tienermoederconsulent
Educatief Medewerker Museo Historico
Scholing Medewerkers naar niv. 4 Verpleegkundige
FERIA Social 2015 Stichting MI Por
Feria Social 2015 Stichting Funari
Feria Social 2015 Stichting SABA
Feria Social 2015 Stichting FAVI
Feria Social 2015 Sonrisa / Trampolin pa Trabou
Feria Social 2015 Stichting FEPO
Feria Social 2015 ATHA
Encuentro Conjugal &Encuentro Hijos&Hijas
ECO Pasco 2015
FERIA Social 2015 / Imelda Hof
Tayer Crea & Sinja 2015-2016
"Cunucu Familiar" Educatieve spotjes

CB Playa Pabao
Cas Marie
Centro di Bario Savaneta
CEDE Aruba
Sport for Youth Foundation
Stichting FRERA
CEDE Aruba
YMCA
CB Lago Heights
CEDE Aruba
CEDE Aruba
CEDE Aruba
SABA
Fundacion pa nos Comunidad
ALFA
Fundacion Movemiento ta Bida
Fundacion Desaroyo Integral
Reach Your Goal Foundation
Fundacion Muchila Creativo
Oudercommissie Colegio Laura Wernet-Paskel
CEDE Aruba
Adopt an Addict
Stichting voor doven en slechthorenden
Stichting voor doven en slechthorenden
Fundacion Sinami Paso pa Paso
FUNARI
Mary Joan Foundation
Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba
Casa Cuna Progreso
Stichting Reclassering
YMCA
Stichting MOBIS
CEDE Aruba
Arte Sano Foundation
Centro Famia Piedra Plat
Fundacion Protea
Heart Centered Leadership Foundation
Casa Cuna Progreso
Cas Marie
Vision Nobo Juana Morto
Fundacion Horses of Hope Aruba
Stichting Educatief Kinder &Tiener Theater
CB Playa Pabao
Fundacion Movemiento ta Bida
Casa Cuna Progreso
Casa Cuna Progreso
Fundacion Movemiento ta Bida
Comite 60+ Pos Chiquito

CdB Playa Pabao Jaarprogramma 2016
Geheugenondersteuning voor mensen met dementie
Ouderen Programma / Flor di Aloe
Raad van Kinderen Caribbean
Wandel Voetbal 60+ Samen Oud Programma
Verhuurkosten t.b.v. Project Getting There Surely
Advies NGO's
Conscious Discipline Training
Ouderen Programma Forever Young
ARUBA DOET 2016
Salariskosten Ondersteuning Aruba Doet 2016
Financiele Bijdrage Klussen Aruba Doet 2016
Mantelzorgondersteuning
Alimentando Prosperidad
Documentaire "One Kingdom-One Love"
Bewegingscoördinator (verlenging)
Vervolg EFT Matrix en Neuro-Linguistic Programming
Leider Sportieve Recreatie (LSR) training
Drum Circle & Music Box
Bouw buurtbibliotheek
FUNDECO ondersteuning
Overbrugging salaris kosten
Aanschaf Insertion Gain Apparatuur
Mitchell's mond begrijpt zijn hoofd niet
ECO Pasco 2016
Feria Social 2016
Mary Joan Foundation Feria Social 2016
SABA Maristella feria Social 2016
Casa Cuna Progreso Feria Social 2016
Feria Social 2016
Feria Social 2016
Uitbreiding Bario Chef
Vibes for Youth 2.0
Creative Industries for people at risk
Centro Educativo Creativo
E Herencia leskofferfase 3
Sustainable Me Programma
Casa Cuna Professionaliseert & Vernieuwt
Aqua48 Donatie t.b.v. Cas Marie
Lustrum Viering Vision Nobo
Aqua 48 Donatie aankoop groot houten speeltoestel
Projectplan schoolvoorstellingen Pest Preventie
Jaarprogramma 2017
Huntonos ta vence Embehecimento 2e Projectjaar
Kwartiermaker Jongemoeder project
Tienermoeder Project
Grupo Nucleo Hunto nos ta cana
Rondtrip voor Senioren

CEDE Aruba
Centro di Bario Noord
YMCA
Fundacion Sinami Paso pa Paso
CB Dakota
Ambiente Feliz
Fundacion Anti Droga Aruba
CEDE Aruba
Telefon pa Hubentud
CEDE Aruba
CEDE Aruba
CEDE Aruba
Taskforce Mensenhandel Aruba
Fundacion HendeMuher den Dificultad
Stichting Rancho
Centro di Bario Noord
CEDE Aruba
Stichting Thuiszorg

Feria Social 2017
Opzet Chill Corner
Opzet Greenhouse
Eco Pasco 2017
Opzet serieactiviteiten
Wie Yin Businesscase
Business Plan Restructuring FADA & FMAA
Erasmus Plus "No Limits, Youth Heroes"
'Best dad Ever!'
ARUBA DOET 2018
Sponsor donaties tbv Carnaval Aruba Doet 2018
Financiële bijdrage klussen Aruba Doet 2018
Voorlichtingsbijeenkomst tegen Mensenhandel
Deskundigheidsbevordering en stage bij FIER NL
Centro di Actividad Rancho
Strea di Noord
Volunteer of the Year 2017
Donatie Aqua48 t.b.v. Stg. Thuizorg

Bijlage 2: Afgesloten projecten gedurende 2017
Organisatie
CEDE Aruba
SVGA
Stichting Wit Gele Kruis
Fundacion Desaroyo Comunitario
Fundacion Movemiento ta Bida
CEDE Aruba
Stichting Rancho
CEDE Aruba
Stichting Rancho
CEDE Aruba
CEDE Aruba
Taskforce Mensenhandel
CEDE Aruba
Grupo Flor di Aloe
Centro di Bario Ayo

Project
Plataforma pa persona cu limitacion
Speeltuin Duna un Man
Informatieavond voor mantelzorgers
ReintegratieTraject
Huntonos ta vence envehecimento Jaar 1
Coordinatie Feria Social
Activiteitencentrum
Adviesfonds NGO’s
Donatie Aruba Way
Aruba Doet 2016
Aruba doet 2016 Klussen
Voorlichting Cas di Cultura
Marketingkosten ORG.aw
Bustrip Ouderengroep Playa pabou
AanschafAirco’s

Bijlage 3: Afgewezen projecten gedurende 2017

Organisatie
SV Caiquetio
Fundacion Protea
Scouting Aruba
Art Rap
Ibero American Highschool
Stichting Wit Gele Kruis Aruba
Commandeur Pieter Boerschool
Fundacion PromeEncuentroBienal Aruba
SV Kudawecha
Stichting Futbol Aruba
Kiwanis Circle K
CEDE Aruba
Fundacion Movemiento ta Bida
ATHA
SV Sport Boys
Aruba Kidpreneurs Stichting
Stichting Rancho
Fundacion Pro Lechi Mama Aruba
Noord Youth Club
Beam
A.S.V. River-Plate
Thuiszorg
Schaakvereniging Aruba
Comision Nacional
Stichting Aruba Miniature Sailing Boat
Royal Dreams Foundation
Cas di Cultura
Tiger Taekwondo Academy
Iglesia El Camino
Reach Your Goal Foundation
SinterClub Aruba
ComiteCurazon di Savaneta
CB Brazil

Project
ParaderaHunto (viering 18 maart)
Aanschaf Laptop en printer
Jeugdkampte St. Domingo
The San Nicolaas / Monumentel Art Project
Science Laboratory
Opleiding Infant Mental Health Specialist
Buitendagklas 3A & 3B
Educational Platform: Di dos Encuentro Bienal
Vernieuwen verlichting Kudawecha Ballpark
Award Night
Aankoop Loterijboeken
Funder Research Project
Songfestival 60+
Poder di Hubentud 2017
Viering San Juan DeraGai 2017
Entrepreneurship Summer Camp
Adopt an Alley Watersteeg (fase 3)
ILCA Congreste Canada
Zomerkamp EDCUSO 2017
Beam Summer Camp 2017
Aanschaf computer &Filekast
Aanschaf Quickbooks Premier 2017 & New Lathem Face ID
Ahedres ta bay den Bario
Fiesta na honor di Virgen di Alto Vista
Vliegkosten Regatta Bonaire
Arte Royale Dance competation
Presentatie "Rent the Musical"
VerhuurkostenTrainingsruimte
Lezing "Lanta Ariba"
Rots & Water Basistraining te Curacao
Sinterclub Show
Christmas Lunch
Hadrey di Fama

