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Voorwoord bestuur CEDE Aruba 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba).  
 
Het bestuur kijkt terug op een jaar van groei in nieuwe samenwerkingspartners en de opstart van 
nieuwe, waardevolle initiatieven. Gedurende 2019 is de brede implementatie van de methode Signs 
of Safety van Start gegaan, een methode gericht op het vroegtijdig signaleren van verwaarlozing en 
kindermishandeling en het betrekken van familie/sociaal netwerk om meer veiligheid voor kinderen 
te creëren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vertegenwoordiging 
van Nederland in Aruba hebben bijgedragen om de vrouwenopvang van Fundacion Hende Muher 
den Dificultad (FHMD) en het  tienermoederhuis van Stichting Casa Cuna Progreso uit te breiden. 
CEDE Aruba en Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA) hebben samen een studiedag 
georganiseerd om samen met het werkveld die geleid heeft tot een strategisch plan voor naschoolse 
opvang van jongeren. Daarnaast is het “Happy Community Initiative” in samenwerking met de Aruba 
Timeshare Association opgestart; een eerste stap van CEDE Aruba in het bouwen van een brug 
tussen de sociale sector en het toerisme om duurzaam fondsen te werven en het lokale 
vrijwilligerswerk te ondersteunen. Verder heeft CEDE Aruba sinds mei 2019 een nieuwe 
samenwerking met het Superfood Plaza Cares Programma. Onze organisatie adviseert Superfood 
over waardevolle initiatieven, beheert de donaties van het programma en helpt de NGO’s om hun 
projecten op een goede manier uit te voeren. ‘Last but not least’ is de eerste editie van het 
jeugdparticipatieprogramma PITCH TIME succesvol uitgevoerd.  
 
Verder hebben veranderingen in het bestuur van CEDE Aruba plaatsgevonden. De jarenlange 
voorzitter van CEDE Aruba, mevrouw Imy Lasten is in januari 2019 uit het bestuur getreden. 
Mevrouw Lasten was meer dan 30 jaar betrokken in het bestuur en 28 jaar voorzitter. Zij heeft een 
essentiële bijdrage geleverd om CEDE Aruba gedurende de jaren heen te leiden en bij de tijd te 
houden. Wij danken mevrouw Lasten voor haar enorme inzet en toewijding van de afgelopen 30 
jaar.  
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Wij danken hierbij iedereen die aan de projecten en activiteiten van dit jaar hebben bijgedragen: de 
lokale NGO’s met hun nieuwe initiatieven en hun bereidheid tot samenwerking, de Regering van 
Aruba voor haar vertrouwen in onze organisatie en natuurlijk ook de Samenwerkende Fondsen 
Cariben: het Oranje Fonds, Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Sluyterman van 
Loo Fonds en het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK). Bovendien bedanken wij hierbij 
de vele andere lokale en internationale partners, zoals de Aruba Timeshare Association (ATSA), 
Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (MinBZK), Superfood,  de Nederlandse fondsen Zonnige Jeugd en Weeshuis der 
Doopsgezinden en het groot aantal lokale bedrijven en serviceclubs die samenwerken met CEDE 
Aruba. De bijdrage van deze organisaties helpen ons om verschillende projecten mogelijk te maken 
waardoor  meer organisaties ondersteund kunnen worden  
 
Het bestuur van CEDE Aruba zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten om het meerjarig 
beleidsplan 2017-2021 te realiseren. In het kader van de recente ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 zal 
CEDE Aruba echter moeten afwijken van de reguliere jaarprogramma’s en zal extra inzetten op 
projecten die de crisis kunnen verlichten. 
 
 
 
Sheila van Veen 
Voorzitter CEDE Aruba 
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Over CEDE Aruba 
 

 
CEDE Aruba is een organisatie  die zich richt op het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling 
ten behoeve van de Arubaanse bevolking, door het verlenen van steun aan organisaties, initiatieven 
en projecten op het gebied van sociaal maatschappelijk welzijn en ter bevordering van de sociale 
cohesie in de samenleving. Zij biedt financiële en inhoudelijke ondersteuning aan non-
gouvernementele organisaties en non-formele initiatieven en fungeert tevens als partner, adviseur 
en verbindende schakel voor het lokale particuliere initiatief en de verstrekkers van financiering, 
zowel lokaal als internationaal. CEDE Aruba onderkent de noden in de samenleving en ondersteunt 
de NGO’s om te komen tot creatieve en duurzame oplossingen. CEDE Aruba staat bekend als een 
betrouwbare en toegankelijke organisatie waar iedereen zonder drempelvrees bij kan aankloppen 
voor raad en hulp op het gebied van sociale, educatieve, - en recreatieve ontwikkeling.  
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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 algemeen en 
initiatieven die zich richten op sociaal maatschappelijk welzijn en die de sociale cohesie in de 
samenleving bevorderen. 
 
 
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, waarin het stimuleren van zelfwerkzaamheid en ondernemerschap een 
belangrijke plaats inneemt; 

- 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. 
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Samenstelling bestuur en bureau 
 
Het bestuur van CEDE Aruba bestond per eind 2019 uit de volgende leden: 
 
Voorzitter:    Sheila van Veen   
Secretaris:    Estella Brown-Thode 
Penningmeester:   Leonardo Reyes 
Bestuurslid:    Igmar Reyes 
Bestuurslid:    Fredis Refunjol 
Bestuurslid:    Raymichemine Raymond 
Bestuurslid:     Glenda Gil 
 
 
Het bureau bestond per eind 2019 uit de volgende medewerkers en projectleiders. 
 
Directeur:     Daniel Tecklenborg                     
Projectcoördinator:                   Bryan Krosendijk 
Bureaucoördinator:   Grace Tjin-Tham-Sjin 
Projectleider Aruba Doet:  Vicky Benavidez en Paulien ter Meulen 
Projectleider PITCH TIME  Elsa Krosendijk 
Projectleider Erasmus+ en VOTY: Yolanda Richardson-Smit 
Projectleider Happy Community: Kimberly Mathilda 
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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 verlichting of oplossing te bieden voor een 
specifieke problematiek binnen de Arubaanse gemeenschap. CEDE Aruba financiert projecten en 
programma’s op zes werkterreinen. Deze werkterreinen worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht. 
De projecten die CEDE Aruba financiert zijn onder andere gericht op: 
- Tijdelijke ondersteuning in de uitvoering en verbetering van activiteiten en diensten 
- Deskundigheidsbevordering (methodiekontwikkeling, cursussen, trainingen, workshops) 
- Ontwikkeling van nieuwe en innovatieve activiteiten en diensten (meerjarige aanloop)  
- Verbetering van marketing, werving en bereik van de doelgroep 
- Materiële vernieuwing (gebouwen, apparatuur, inrichting - in beperkte mate mogelijk)  
Door het financieren van  deze projecten levert CEDE Aruba een grote bijdrage aan de verbetering 
en vernieuwing van de voorzieningen, het vullen van de leemtes en het oplossen van de 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.  
 
Stimuleringsbudgetten 
CEDE Aruba heeft drie stimuleringsbudgetten, namelijk voor buurtcentra, buurt- en actiegroepen en 
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, kwetsbare groepen, veiligheid in de buurt en het organiseren van kleine activiteiten 
en evenementen ter versterking van de cohesie binnen een buurt. De buurtbudgetten hebben een 
eenvoudige en laagdrempelige procedure en beogen de dynamiek in de buurt te stimuleren. CEDE 
Aruba tracht hiermee het ondernemerschap en organisatievermogen in de buurten te versterken. 
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 samenwerkingsverbanden, dus niet alleen projecten van 
individuele organisaties. Deze samenwerkingsverbanden dienen te zijn gericht op een geïntegreerde, 
gestructureerde en doelmatige aanpak betreffende een specifieke problematiek. Om dit te 
bewerkstelligen brengt CEDE Aruba regelmatig relevante NGO's  en soms ook overheidsorganisaties 
en zelfs bedrijven bij elkaar om in onderlinge samenspraak nieuwe initiatieven te ontplooien of aan 
elkaar te verbinden. Dit gebeurt vaak per werkterrein en problematiek. CEDE Aruba ondersteunt de 
organisaties door het inzetten van deskundigen om deze processen gericht op samenwerking te 
begeleiden om te komen tot gezamenlijke plannen die kunnen leiden tot (meerjarige) financiering 
van nieuwe initiatieven. CEDE Aruba fungeert als gesprekspartner in het proces en neemt het proces 
niet over. Uiteindelijk blijft een NGO of meerdere NGO’s in samenwerking met elkaar,  de eigenaar 
van de projecten.  
 
Samenwerking met internationale fondsen 
CEDE Aruba is altijd alert op mogelijkheden voor samenwerking met fondsen binnen en buiten het 
Koninkrijk. In principe wordt bij iedere aanvraag bekeken of er mogelijkheden zijn voor 
internationale financiering. De Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC) zijn de grootste partner van 
CEDE Aruba. De SFC is een samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse Fondsen, namelijk het 
Oranjefonds, het Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels, het Fonds Sluyterman van Loo en het 
Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK). CEDE Aruba keurt de projecten en programma's 
goed aan de hand van het beleid van CEDE Aruba en vervolgens worden de  SFC uitgenodigd om 



9 
 

deze projecten en programma's mee te financieren. Voor iedere gulden die de Arubaanse Overheid 
aan CEDE Aruba subsidieert is SFC bereid om een gulden of meer te financieren. 
 
Voorwaardenscheppende projecten en programma’s 
Naast het financieren van projecten, het samenbrengen van NGO’s door middel van de sectorale 
aanpak, heeft CEDE Aruba zich ingezet voor de realisatie van een aantal voorwaardenscheppende 
projecten. Deze projecten en programma’s vinden op mesoniveau plaats en beogen om specifieke 
ontwikkelingen te stimuleren, zoals het stimuleren van vrijwilligerswerk, bekendheid van NGO’s, 
jeugdparticipatie in NGO’s, etc. 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 180 projecten met de hulp van 3.500 
vrijwilligers gerealiseerd. Onder de namen NL DOET (Nederland), ARUBA 
DOET (Aruba), CURA DOET (Curaçao), BON DOET (Bonaire), STATIA DOET 
(Sint Eustatius) en SXM DOET (Sint Maarten), zetten zes initiatieven 
vrijwillige inzet in de spotlights. Het gaat hier om het stimuleren van 
maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk op nationaal niveau. 
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. Deze online guide is een belangrijk instrument 
om kennis te kunnen nemen van de welzijnsorganisaties en hun activiteiten 
op Aruba en maakt het mogelijk om zich verdienstelijk te maken in het 
welzijnsveld. 

   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. De organisatie van het NGO-veld is een belangrijke 
voorwaarde om een duidelijke stem te hebben in de komende 
ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.arubadoet.com/
http://www.org.aw/
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PITCH TIME 
Het project PITCH TIME is een jongerenparticipatie programma waar 
leiderschap, vrijwillige inzet en projectmatige aanpak van jongeren voorop 
staan. Gedurende een periode van minimaal drie maanden, creëert PITCH 
TIME 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. Op deze manier 
wordt er samenwerking gestimuleerd tussen jongeren, NGO's en het 
bedrijfsleven. 
Voor meer informatie: www.pitchtimearuba.com 
 

 
   VOTY-AWARD 

De VOLUNTEER OF THE YEAR AWARD is een jaarlijks event en viering om het 
belang van het vrijwilligerswerk te onderstrepen. Alle organisaties die op de 
Community Guide geregistreerd staan hebben de kans om een vrijwilliger 
van het jaar aan te melden. Hierbij dient het te gaan om een vrijwilliger die 
een hele bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de organisaties of diens 
cliënten. Gedurende een mooie avond worden alle genomineerde 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.pitchtimearuba.com/
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Meerjarenbeleid 2017-2021 
 
 
Werkterrein 
 

Ontwikkelingsdoel Verwachte Resultaten  

Buurt & samenleving Versterken buurtcentra Toename van (serie) activiteiten voor 
verschillende doelgroepen in de buurt, 
verbetering management/capaciteit en 
het opknappen van de faciliteiten 

Ondersteunen buurtinitiatieven Activiteiten gericht op gezondheid, 
buurtverfraaiing, schoonmaakacties, 
educatieve workshops, veiligheid in de 
buurt en ‘sociale ‘events’. 

Ondersteuning regionale 
organisaties 

Betere publieke voorzieningen van 
regionale organisaties zoals sportclubs 
en verenigingen gericht op publieke 
ontmoeting. 

Individu & gezin Versterken economische positie 
van kwetsbare gezinnen 

Versterking armoedezorg, projecten 
gericht op herintrede arbeidsmarkt, 
schuldhulpverlening, participatie van 
langdurige werklozen. 

Verbeteren ouder- kind en 
gezinsrelaties 

Nationale samenwerking gericht op 
opvoedingsondersteuning, preventieve 
aanpak risicogezinnen, toename 
educatief aanbod voor ouders, 
intensieve begeleiding 

Ondersteunen en ontlasten van 
de familiezorg 

Educatieve voorlichting aan 
mantelzorgers, vraag gestuurde 
ondersteuning, vrijwilliger 
steungroepen in de verschillende 
buurten en maatjesprojecten. 

Kinderen & jongeren Vroegtijdige stimulering en 
preventie 

Vroegtijdig opsporen specifieke 
stoornissen, vroegtijdige stimulering 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

Weerbaarheid en zelfontplooiing Bevorderen sociale vaardigheden, 
seksuele educatie, gezonde 
relatievorming, karakterontwikkeling, 
met voorkeur binnen de structuur van 
naschoolse activiteiten  

Ouderen  ‘Active aging’ Educatieve en buurtgerichte 
dagactiviteiten (herhaalde ontmoeting) 
en activiteiten gericht op vrijwillige 
betrokkenheid van ouderen 

Zorg op maat Ondersteuning dagopvang voor 
kwetsbare en/of dementerende 
ouderen, versterking thuishulp, 
maaltijdvoorziening, klussendienst en 
administratieve ondersteuning. 

Mensen met 
beperking 

Integratie en participatie Algemene bewustwording, stimuleren 
publieke toegankelijkheid, 
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dagactiviteiten en 
participatie op de arbeidsmarkt en 
sociale werkplaatsen 

Zorg op maat Uitbreiding (semi) residentiele opvang, 
gezinsvervangend wonen, versterking 
thuishulp, maaltijdvoorziening, 
klussendienst en administratieve 
ondersteuning. 

Kwetsbare groepen 2de kans trajecten Alternatieve opleidingstrajecten, 
mentorprojecten en activiteiten gericht 
op het voorkomen van recidive 

Samenhangende zorg aan 
tienerouders 

Versterken centrale steunpunt 
tienerouders, mentorprojecten, 
groepsbegeleiding, crisisopvang en 
begeleid wonen projecten 

Integratie en participatie van 
migranten 

Publieke educatie, ondersteuning 
belangenorganisaties, educatief aanbod 
gericht op inburgering integratie van 
migranten 

Samenhangende aanpak 
verslavingszorg 

Preventieve activiteiten gericht op 
vroege signalering, versterking 
opvangorganisaties, oprichting 
jongerenopvang, educatie over 
verschillende vormen van verslaving 

Integrale benadering huiselijk 
geweld 

Educatie over mishandeling en huiselijk 
geweld, ondersteuning landelijke 
meldcode, opvang en re-integratie 
slachtoffers van mishandeling en 
huiselijk geweld 

Versterking van 
NGO’s 

Betrekken en behouden 
vrijwilligers 

Opzet vrijwilligersplatform, 
ondersteunen NGO’s bij hun 
vrijwilligersbeleid, betrokkenheid 
bedrijfsleven en “voluntourism” 

Organisatieontwikkeling 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 
‘socialentrepeneurship’ 

Fondsenwerving Ondersteuning van NGO’s bij het 
werven van fondsen, uitbreiding eigen 
fondsennetwerk en inkomsten 
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Projectfinanciering 2019 
 
 

 
 
*MMB’s: Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen 
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Buurt & samenleving 
 
Het werkterrein van buurt & samenleving is heel dynamisch. Ruim 16% van alle toekenningen in 
2019 zijn in dit werkterrein geïnvesteerd. Hieronder worden enkele hoogtepunten samengevat. 
 
Ten eerste dient vermeld te worden dat Stichting MOBIS haar werkzaamheden voor de Centro di 
Bario’s heeft stopgezet. De aanleiding hiervan was dat de financieringsperiode van 3 jaar is 
afgelopen. CEDE Aruba heeft, gezien de grootte van het project, besloten om een externe 
deskundige in te huren om het 4 jarige project te evalueren. Uit de evaluatie blijkt dat het project 
MOBIS een goed en bruikbaar concept was om het buurtgericht werk nieuw leven in te blazen en 
een proces van bewustwording en bestuurlijke vernieuwing op gang te brengen.  Men geeft een 
voldoende voor de bestuurlijke vernieuwing, de organisatorische en financiële versterking, maar 
tekent daarbij van alle kanten aan dat de continuïteit meteen in gevaar is, nu de stimulering en 
ondersteuning van MOBIS is weg gevallen. De evaluatie zal gedurende 2020 met de Directie Sociale 
Zaken besproken worden. 
 
Onder begeleiding van Stichting MOBIS heeft het Centro di Bario Dakota gedurende de laatste twee 
jaar hard gewerkt om een ontwikkelingsplan voor het centrum te maken. Dit plan houdt onder 
andere in dat Centro di Bario Dakota een veel grotere sociale functie voor de wijk wil vervullen. CEDE 
Aruba heeft daarom bijgedragen om een maatschappelijk werker in dienst te nemen bij het 
centrum. Het plan is tevens voorgelegd aan de Samenwerkende Fondsen Cariben. 
 
Verder zijn er ook bij Centro di Bario Ayo goede ontwikkeling op gang gebracht. Het nieuwe bestuur 
van het centrum werkt hard om meer activiteiten in het centrum te ontplooien en hiervoor samen te 
werken met verschillende maatschappelijke partners. Om de faciliteit beter te kunnen gebruiken 
heeft CEDE Aruba bijgedragen aan nieuwe ramen en de installatie van airco’s. Hierdoor kan het 
centrum hun ruimtes verhuren en een betere ‘experience’ garanderen. 
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Naast het bovenstaande heeft CEDE Aruba dit jaar aan een groot aantal projecten bijgedragen die 
jongeren, volwassenen en ouderen in de verschillende buurten bij elkaar brengen, onder andere het 
project Arte den Bario van Stichting Ateliers ’89, het vervolg van het activiteitencentrum in Rancho, 
de opstart van een computerlokaal in het Theresita Center, de opstart van steelpan activiteiten in 
diverse buurthuizen en de opstart van het Centro Familiar Sabana Basora. Tevens zijn de 
ouderenprojecten in Centro di Bario Lago Heights en Centro di Bario Savaneta voortgezet. 
 
Toekenningen werkterrein Buurt & Samenleving 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba CEDE Aruba Volunteer of the Year 2018 5,669.00 

CEDE Aruba Centro Familiar Sabana Basora Noord Viering Dia di Betico 1,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Cinearuba Street Rap Musical 5,000.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Noord Celebracion Dia Himno y Bandera 3,592.50 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Viering 18 maart 2,750.00 

CEDE Aruba Centro Familiar Sabana Basora Noord Viering 18 maart 1,500.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Tanki Lender Vervanging Airco's Leslokalen 4,256.00 

CEDE Aruba Stichting Ateliers89 Arte den Bario 42,957.00 

CEDE Aruba Amigonan Di Archivo Dia di famia 3,200.00 

CEDE Aruba The Heart of San Nicolaas Aanschaf Computer tbv huiswerkbegeleiding 3,890.00 

CEDE Aruba Okami Judo Club Aanschaf Judo Matten 7,625.00 

CEDE Aruba CB Dakota Sociaal Cultureel Werker voor CdB Dakota 21,167.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Dia di Rey 2,500.00 

CEDE Aruba MotiVami Commissie Bariofit (Bushiri) 4,100.00 

CEDE Aruba CB Brazil Klein Onderhoud werkzaamheden 5,965.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Ayo Vervanging Ramen CdB Ayo 13,677.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Ayo Viering Dia di San Juan 1,500.00 

CEDE Aruba Unique Kids Organization Back to School come to the Village 2,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Desaroyo Comunitario Mas cu un Circo 2,075.00 

CEDE Aruba CB Playa Pabao Uitbreiding Faciliteiten CdB Playa Pabao 10,000.00 

CEDE Aruba Aruba Pan Man Foundation Bringing steelpan lessons to Centro di Bario 27,000.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Aruba Doet 2020 25,000.00 

CEDE Aruba Comite November to Remember November to Remember 3,000.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Volunteer of the Year 2019 40,000.00 

CEDE Aruba Centro Familiar Sabana Basora Noord Presentacion Anochi Cultural y Deportivo 1,650.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Evaluatie Onderzoek MOBIS 12,720.00 

CEDE Aruba Unique Kids Organization Masquerade Christmass 1,100.00 

CEDE Aruba Fundacion Sero di Jan Flemming Versiering Sero Jan Flemming 2019-2020 1,950.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Ayo Aanschaf airco 6,360.00 

CEDE Aruba Stichting Rancho Centro di Actividad Rancho 2e projectjaar 17,100.00 

CEDE Aruba Semper Hoben 60+ Kerstactiviteit Semper Hoben 60+ 525.00 

CEDE Aruba Centro Familiar Sabana Basora Noord Sabana Basora tin talento 1,500.00 

SFC CEDE Aruba Financiele Bijdrage Klussen Aruba Doet 2019 177,740.00 

SFC CEDE Aruba Aruba Doet 2020 137,900.00 

SFC Centro Familiar Sabana Basora Noord Exploitatie kosten buurtinitiatief  7,500.00 

Totaal     605,468.50 
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Individu & gezin 
 
In 2019 was ruim 5% van alle toekenningen gericht op projecten op het terrein van individu & gezin. 
Er zijn enkele relevante projecten ondersteund. 
 
Het grootste project op het gebied van individu & gezin is de implementatie van Signs of Safety. Dit 
project wordt gefinancierd door het Sociaal Crisisplan (Land Aruba), CEDE Aruba, de 
Samenwerkende Fondsen Cariben en Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO). De 
implementatie gebeurt bij een groot aantal relevante organisaties binnen de hulpverleningssector, 
voornamelijk instanties die gericht zijn op (kwetsbare) gezinnen en ouders. Daarmee wordt een 
gezamenlijke taal en aanpak gecreëerd, met het oog om de samenwerking en communicatie tussen 
instellingen te verbeteren. Tevens wordt verwacht dat er meer sprake zal zijn van vroegtijdige 
signalering en melding van verwaarlozing en mishandeling van minderjarigen. Verder zullen de 
interventies in kwaliteit toenemen, waardoor er meer veiligheidsplannen voor kinderen ontstaan en 
de veiligheid van minderjarigen over het algemeen zal toenemen. In de eerste fase nemen 
momenteel 22 hulpverleningsorganisaties deel met ruim 130 HBO opgeleide personeelsleden. 
Indirect worden de cliënten van deze hulpverleners meer en meer bereikt. Als we uitgaan van 
gemiddeld 40 cliënten/gezinnen per jaar per hulpverlener gaan we dus uit van ruim 320 
cliënten/gezinnen per jaar, nadat de methode volledig geïmplementeerd is. Inmiddels wordt er al al 
gewerkt aan de planning van een tweede fase.  
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Naast het bovenstaande heeft CEDE Aruba bijgedragen aan het internationaal project “Libertad ta” 
in samenwerking met de Nederlandse organisatie Music Generations. Hierbij staat het vertellen van 
verhalen over “vrijheid” centraal. In dit project is samengewerkt tussen buurthuizen, scholen, 
jongerenorganisaties, ouderenorganisaties en individuele personen. Hierbij zijn in totaal meer dan 
500 personen bereikt en betrokken geweest. De insteek is om van dit pilotproject te leren en een 
vergelijkbaar project met meer lokale partners en externe financiering te realiseren. 
 
 
Toekenningen werkterrein Individu & Gezin 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Fundacion Pro Famia Feliz Encuentro Conyugal 5,250.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Ondersteuning Sectorale Aanpak 7,500.00 

CEDE Aruba Fundacion Muchila Creativo Libertad Ta (Music Generation) 40,000.00 

CEDE Aruba Foundation for Social Research Workshop Inventarisatie Onderzoek thema's 1,100.00 

SFC Stichting Wit Gele Kruis Aruba Implementatie Signs of Safety 120,363.00 

SFC Neptali Henriquez Dakrenovatie  16,632.00 

VNO  Stichting Wit Gele Kruis Aruba Implementatie Signs of Safety 20,000.00 

Totaal     210,845.00 
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Kinderen & jongeren 
 
Gedurende 2019 werd ruim 16% van alle toekenningen besteed op het werkterrein van kinderen & 
jongeren. Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven.  
 
Op 28 juni 2019 heeft CEDE Aruba tezamen met de Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA) 
een studiedag gehouden. Het doel van deze studiedag was een breed draagvlak te creëren voor een 
naschoolse programma voor jongeren van de secundaire schoolleeftijd. Hiervoor werden zowel 
NGO’s en GO’s uitgenodigd die op het gebied van jongerenwerk actief zijn, als ook 
bedrijfsverenigingen. En niet te vergeten de jongerenorganisaties. In totaal waren 45 organisaties 
aanwezig. Met de input van potentiele partners in het veld, is een gezamenlijke visie voor het 
naschoolse opvang programma uitgewerkt. Arubaanse jongeren hebben tevens een naam bedacht: 
Gen297.  
 

 
 
Alle partners hebben meegedaan om tezamen te komen tot een missie, doelen, kernwaarden en 
kwaliteitscriteria om de visie te realiseren. Gen297 zal vooruitzichtelijk starten in augustus 2020, met 
het eerste jaar als pilot. In het eerste jaar wordt één locatie geopend met 2 groepen van 20-30 
jongeren per groep. Het plan is om, in de daaropvolgende 5 jaren, dit op te voeren naar 4 locaties 
over het eiland, met een totaal van 12 groepen en 360 deelnemende jongeren. Gen297 zal de ‘best 
practice’ voorbeeld gebruiken van de Educare Foundation, gevestigd in Los Angeles, USA. 
 
Naast het bovenstaande heeft het project “Centro Educativo Creativo” van Fundacion Centro Famia 
Piedra Plat dit jaar opnieuw doorgang gevonden. Dit project biedt naschoolse opvang aan meer dan 
50 jongeren en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Het programma bestaat uit 
huiswerkbegeleiding, muziekles en sportactiviteiten. Het project dient eveneens als goed lokaal 
voorbeeld voor Gen297, met name het inzetten en behouden van vrijwilligers. 
 
Verder heeft CEDE Aruba ondersteuning geboden aan E Solo Foundation met een project gericht op 
ondersteunen van kinderen met overgewicht. De E Solo Foundation heeft tot doel om kinderen met 
overgewicht op Aruba te helpen om gezonder te  leven door samen met een team te werken aan 
een gemiddeld en acceptabel gewicht. De kinderen en hun ouders worden professioneel begeleid 
naar een gezond voedingspatroon en een uitdagend bewegingsprogramma. Het team bestaat uit 
een diëtist, een bewegingscoach/fysiotherapeut en een gedragsdeskundige. De Jeugd 
Gezondheidszorg brengt kinderen in beeld en begeleidt de thuissituatie. 
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CEDE Aruba heeft gedurende 2019 ook verder bijgedragen aan diverse vakantie programma’s. In 
totaal is bijgedragen aan 15 kampen waarin ruim 1.500 kinderen hebben deelgenomen. CEDE Aruba 
werkt hiervoor samen met ATHA. 
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Toekenningen werkterrein Kinderen & Jongeren 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

Anderen CEDE Aruba Donatie t.b.v. European Solidarity Corps 27,459.48 

CEDE Aruba ATHA Ondersteuning opzet Schaduwrapport UNICEF 6,000.00 

CEDE Aruba Seventh-Day Adventist Church Vakantie Kamp "You and your Health" 6,000.00 

CEDE Aruba Stichting Scouting Aruba Bouw Conferentiezaal Scouting Aruba 49,860.00 

CEDE Aruba HopeAruba Movement Foundation Social Inspiration Lab for Youth & Adults 23,765.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Cordinatie EU Youth Exchange 20,000.00 

CEDE Aruba Stichting E Solo Foundation Healthy Kids Happy Future 33,715.00 

CEDE Aruba Iglesia Emmanuel Zomer Vakantiekamp 2019 4,500.00 

CEDE Aruba Stichting Hanami Judo Club Aanschaf Judomatten 12,915.00 

CEDE Aruba ATHA Vertaalkosten NGO Rapportage  1,800.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Studiedag Afterschool Program 7,500.00 

CEDE Aruba Reach Your Goal Foundation Extreme Camp (FCCA) 1,550.00 

CEDE Aruba Seventh-Day Adventist Church Goodwill Games 2019 4,500.00 

CEDE Aruba Fundacion Basha Drum set & Percussion Camp 2019 3,000.00 

CEDE Aruba Xander Bogaerts Foundation Funny bunny Summercamp 2019 9,600.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Centro Educativo Creativo (CEC) 3e jaar 20,000.00 

CEDE Aruba Caribbean Sea Foundation Workshop Jazz in de Klas 5,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Cinearuba Kidsreport (drie jarige programma) 5,000.00 

CEDE Aruba ATHA Deskundigheidsbevordering 7,500.00 

CEDE Aruba ATHA GEN297 Kwartiermaker 21,000.00 

Anderen CEDE Aruba Donatie t.b.v. European Solidarity Corps 7,680.62 

Anderen Stichting Scouting Aruba Bouw Conferentiezaal Scouting Aruba 17,000.00 

Erasmus+ CEDE Aruba Volunteer2Grow / European Solidarity Corps 137,201.00 

Anderen CB Playa Pabao Plan Vacacional 2019 7,000.00 

Anderen Scubble Bubbles Foundation Pitch Time Project  15,000.00 

Anderen Centro di Bario Tanki Lender Pitch Time Project  15,000.00 

Anderen CB Brazil Pitch Time Project  9,500.00 

Anderen Centro Familiar Sabana Basora Noord Pitch Time Project 15,000.00 

Anderen Fundacion Anti Droga Aruba Pitch Time Project 15,000.00 

SFC MotiVami Commissie Bario Fit (Bushiri) 4,000.00 

Superfood Stichting Micky's Foundation Super Food Donatie 36,960.18 

Superfood Fundacion Ban Uni Man  Super Food donatie 54,302.49 

SWDD  Comision Hubentud Dakota Huda Camp 2019 5,500.00 

SWDD  Milliard Moving Forward Foundation Built a Champ Youth Camp 2019 4,750.00 

SWDD  Xander Bogaerts Foundation Funny Bunny Summercamp Extended 3,000.00 

SWDD  CB Playa Pabao Plan Vacacional oktober 2019 3,781.00 

SZJ  Club Don Bosco Summercamp 2019 5,000.00 

SZJ  Centro Famia Piedra Plat Camp Musical 2019 2,500.00 

Totaal     628,839.77 
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Ouderen 
 
In 2019 werd een percentage van 12% besteed aan projecten van ouderen. In vergelijking met het 
afgelopen jaar is hier sprake van een toename.  
 
CEDE Aruba heeft gedurende 2019 twee grote projecten van Fundacion Movemiento ta Bida 
ondersteund. Hierbij gaat het om de projecten “Grandi Hunto – Hunto Grandi” en “Hunto nos ta 
vence envehecimento”. De algemene doelstelling van het project “Hunto Grandi, Grandi Hunto” is 
om de huidige en toekomstige ouderengroepen door steun op maat te versterken zodat zij hun 
sociaalmaatschappelijke rol en functie gevarieerder op eigen kracht kunnen invullen.  Het project is 
gericht op het initiëren, ontwikkelen en versterken van buurtgerichte, gevarieerde dagactiviteiten 
voor mannen en vrouwen boven de 60 jaar, georganiseerd door vrijwilligers met affiniteit voor de 
doelgroep. Met name de deelname van meer mannen verdient de aandacht. Een ander doel is het 
stimuleren van de participatie van geïsoleerde ouderen in de verschillende districten en buurten en 
het daarmee eventueel ontlasten van de mantelzorgers. Dit vraagt maatwerk per buurt. Het 
programma “Hunto nos ta vence envehecimento” is gericht op het organiseren en creëren van 
bewegingsactiviteiten voor ouderen. Hierbij gaat de stichting zelf, samen met hun vrijwilligers, 
activiteiten en ontmoetingen organiseren in verschillende buurten.  
 
Naast het bovenstaande heeft CEDE Aruba ondersteuning kunnen bieden aan Stichting Algemeen 
Bejaardenzorg Aruba (SABA) voor de inkoop van diverse zorg- en hulpmiddelen. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de Samenwerkende Fondsen Cariben, in het bijzonder het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars. Dit fonds heeft inmiddels opgehouden te bestaan en heeft voor deze specifieke 
vraag een eenmalige uitzondering kunnen maken. 
 
Tenslotte werd Stichting Cas Marie wederom ondersteund met hun wijkgerichte aanpak voor 
dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dit project wordt gefinancierd door de Samenwerkende 
Fondsen Cariben en is gericht op de ondersteuning/verlichting van de mantelzorg. 
 
Toekenningen werkterrein Ouderen 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Grupo Flor di Brazil Transportkosten Activiteit t.b.v. Jubileum 371.00 

CEDE Aruba Grupo Uni Centro di Bario Noord Transportkosten Grupo Uni 477.00 

CEDE Aruba Fundacion Movemiento ta Bida Deskundigheidsbevordering Exercise is Medicine 7,500.00 

CEDE Aruba Comite Grupo Pegasaya Activiteiten Week Grupo Pegasaya 850.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di Bini Bini Halfjaarlijkse activiteiten Flor di Bini Bini 1,485.00 

CEDE Aruba Fundacion Movemiento ta Bida Hunto Grandi, Grandi Hunto 114,623.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di Brazil Transportkosten Kerstactiviteit 371.00 

SFC Centro di Bario Savaneta Flor di Aloe 2de jaar 36,000.00 

SFC Fundacion Movemiento ta Bida Hunto nos ta vence Enbehecimiento 3de jaar 73,359.00 

SFC Cas Marie CasMarie den bo Bario Samen Oud 2de jaar 44,000.00 

SFC SABA Zorgartikelen 88,146.00 

SFC Fundacion Movemiento ta Bida Jani Brokke Memorial 2019 7,500.00 

SFC SV Bubali Bubali 60+ Keep Moving 7,500.00 

SFC CB Lago Heights Forever Young Samenoud 3e Projectjaar 37,811.00 

Superfood Centro pa Nos Grandinan Superfood Donatie  34,917.08 

Totaal Totaal   454,910.08 
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Mensen met beperkingen 
 
Ruim 7% van alle toekenningen in 2019 werd besteed aan de doelgroep ‘mensen met beperkingen’. 
Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven. 
 
De uitbreiding van Cas Sjabururi, een gezinsvervangend huis voor mensen met een beperking, is dit 
jaar eindelijk van start gegaan. De bouw was gepland sinds 2014, maar werd door diverse 
vergunningsprocedures enorm vertraagd. Het project is gericht op de verhoging van de kwaliteit van 
leven van de bewoners van Cas Sjabururi. Met de uitbreiding ontstaat er meer woonruimte, 
waardoor de bewoners minder op dezelfde kamers moeten wonen en juist meer privacy hebben. De 
bouw van het project wordt gedurende hat jaar 2020 afgerond. 
 

 
 
CEDE Aruba heeft verder ondersteuning kunnen bieden aan FUNARI om een nieuwe rolstoelbus aan 
te kopen. De stichting had al een groot deel van de fondsen geworven en CEDE Aruba heeft een 
bescheiden bijdrage geleverd om de bus uiteindelijk te kunnen kopen.  
 
Naast het bovenstaande heeft CEDE Aruba ondersteuning geboden aan een andere 
gezinsvervangend tehuis voor mensen met een beperking: Stichting Ambiente Felis. De keuken van 
de stichting was heel verouderd en dringend aan vervaging toe. Daarom heeft CEDE Aruba de 
stichting ondersteund om de keuken te renoveren. Verder is CEDE Aruba met de stichting in gesprek 
in verband met een geplande uitbreiding van de woonfaciliteiten, ter verbetering van het woon- en 
leefklimaat. 
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Toekenningen werkterrein Mensen met Beperkingen 
 
Financier Organisatie Project Bedrag 

Anderen CEDE Aruba Sponsor Donaties t.b.v. Carnival 2019 Aruba Doet 14,650.00 

CEDE Aruba SVGA Bijbouw gezinsvervangend tehuis Cas Sjabururi 82,294.00 

CEDE Aruba FUNARI Rolstoel Bus 15,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Sinami Paso pa Paso Pami Eco Souvenir 2019 13,949.00 

CEDE Aruba Ambiente Feliz Keuken Renovatie 22,442.00 

CEDE Aruba FAVI Assistive Technology Conference 5,605.00 

Anderen FAVI Aanschaf Tactile Brain Computer 2,312.22 

Anderen SVGA Bijbouw gezinsvervangend tehuis Cas Sjabururi 89,000.00 

Superfood SVGA Donatie SVGA (Super Food) 36,532.10 

SWDD  Traimerdia Sonrisa Zomervakantie kamp "hey ta vakantie" 1,200.00 

SWDD  Trampolin pa Trabao Vakantieplan Trampolin 1,600.00 

SZJ  FAVI Programma Vacacional 2019 1,760.00 

SZJ  Trampolin pa Trabou Vakantieplan Sonrisa en Boys & Girls Camp 2019 3,350.00 

Totaal     289,694.32 
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Kwetsbare groepen 
 
In 2019 was ruim 32% van alle toekenningen gericht op projecten op het terrein van kwetsbare 
groepen.  Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven. 
 
CEDE Aruba heeft Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD) ondersteund om een 
projectdossier op te stellen t.b.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit 
dossier werd in november 2019 goedgekeurd. Het project is gericht op een uitbreiding van 
opvangplekken voor vrouwelijke slachtoffers van (huiselijk) geweld en hun kinderen. Daarnaast is er 
financiering voor een inhoudelijk begeleidingstraject dat gepaard gaat met de uitbreiding. FHMD 
heeft met ondersteuning van CEDE Aruba een masterplan ontwikkeld en streeft uiteindelijk naar een 
uitbreiding tot 14 opvangunits (per unit een vrouw en drie kinderen), twee leidsterkamers en een 
gemeenschapsruimte. De totale opvangcapaciteit van FHMD zou dan 71 personen bedragen, 
namelijk 19 vrouwen en 52 kinderen. FHMD is voornemens om dit gehele project uit te voeren. 
 

 
 
Verder heeft CEDE Aruba, met ondersteuning van Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba 
(VNO), ook hulp geboden aan Stichting Casa Cuna Progreso om het tienermoederhuis verder uit te 
kunnen breiden. Stichting Casa Cuna Progreso wil (meer) huisvesting realiseren voor tienerouders op 
de bestaande locatie. Thans biedt Casa Cuna/Cas Diet Booi op locatie al begeleiding en fysieke 
opvang aan tienermoeders en hun kinderen. De huidige faciliteit en personeelscapaciteit biedt een 
onderkomen respectievelijk begeleiding aan maximaal 4 tienermoeders en hun kinderen. Echter, 
gezien de trends en ontwikkelingen op Aruba zijn er meer opvangplekken nodig. Daarom heeft CEDE 
Aruba steun geboden aan Stichting Casa Cuna Progreso om een projectdossier op te stellen t.b.v. 
verdere uitbreiding. Dit dossier is gericht realisatie van een eerste deel nieuwbouw ten behoeve van 
huisvesting voor 4 jonge kwetsbare moeders met hun kind(eren) en het bouwen van een centrale 
activiteitenruimte, sanitaire infrastructuur en een therapieruimte. 
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Toekenningen werkterrein Kwetsbare Groepen 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Mary Joan Foundation Viva La Donna Day 3,950.00 

CEDE Aruba Adult & Teen Challenge Aruba Carpenter Shop Living Free Men's Center 54,705.00 

CEDE Aruba Stichting Educacion Digital Arubano Young Mothers Moving On 3,710.00 

CEDE Aruba Stichting Bethel Nieuw Begin Opstartkosten 7,500.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Family Justice Center Reis- en verblijfkosten 8,000.00 

SFC FHMD Uitbreiding Opvangcapaciteit FHMD 99,000.00 

MinBZK CEDE Aruba Cas di Refugio FHMD / MinBZK 530,792.51 

SFC Fundacion Arubaanse Diabetici PRISMA Groepseducatie 98,881.00 

SFC Heart Centered Leadership Foundation Nan Futuro nos Deber 120,000.00 

Superfood Stichting BOB Aruba Donatie Stichting BOB (superfood) 33,739.85 

Superfood Respeta Mi 
Donatie Respeta Mi (Superfood Cares 
Program) 31,386.21 

VNO  Casa Cuna Progreso Uitbreiding Wooneenheden Casa Cuna 265,000.00 

Totaal     
1,256,664.5

7 
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Versterking NGO’s 
 
Ruim 10% van alle toekenningen in 2019 hebben direct of indirect te maken met de versterking van 
NGO’s. Hieronder volgen enkele toelichtingen. 
 
In juli 2020 heeft CEDE Aruba, in samenwerking met de Aruba Timeshare Association, het ‘Happy 
Community Initiative’ opgestart. De doelstelling is om toeristen de kans te geven om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van lokale NGO’s. De fondsenwerving is bestemd voor jongereninitiatieven, 
waaronder naschoolse activiteiten, vakantieprogramma’s en projecten gericht op risicojongeren.  
 

 
 
Daarnaast wordt beoogd om toeristen tevens te betrekken bij vrijwilligerswerk en om NGO’s te 
ondersteunen bij het ontplooien van initiatieven in het kader van sociaal ondernemerschap, die 
tevens van het toerisme kunnen profiteren. De opstartkosten zijn bedoeld voor coördinatiekosten, 
promotie en eenmalige investeringen voor digitale infrastructuur en donatie kiosk. 
 
Een ander initiatief is de constructie van een appartement voor buitenlandse vrijwilligers bij de 
Donkey Sanctuary. De stichting werkt al langere tijd met Europese vrijwilligers in het kader van 
Erasmus+ projecten. Deze vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de 
organisatie en voornamelijk het welzijn van de dieren. Vanwege het feit dat dit initiatief innovatief is 
en dat de stichting haar kennis wil delen met andere organisaties, heeft CEDE Aruba besloten om dit 
project te ondersteunen. Hierdoor is de stichting in staat om 4 vrijwilligers te huisvesten. 
 
Tenslotte heeft CEDE Aruba ook bijgedragen aan een professionaliseringstrajecten van Stichting voor 
Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA) in samenwerking met Stichting Ambiente Feliz. Dit 
traject is gericht op het bijscholen van het verzorgend personeel en de groepsleiders. Hiermee wordt 
in beide organisaties een relevante kwaliteitsslag gemaakt om de zorg aan de cliënten/bewoners te 
verbeteren. 
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Toekenningen werkterrein Versterking NGO’s 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba SVGA Professionaliseringstraject  38,240.00 

CEDE Aruba Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba Bewustwording van de kwaliteit van het bestuur 5,000.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Happy Community Initiative Aruba 200,000.00 

CEDE Aruba SVGA Wereld Congres "Future4All" 4,277.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Deelname Prijs Pitch Time 2,500.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Secretariele Ondersteuning FUNDECO 7,500.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Advies NGO's 7,500.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Pitch Time 2020 Fundraising 4,500.00 

CEDE Aruba Fundacion Salba nos Burico Bouw Appartement t.b.v. Vrijwilligers ESC 55,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Oansa Deskundigheidsbevordering "Discovery Land" 3,500.00 

Anderen CEDE Aruba Happy Community Initiative Aruba 1,000.00 

Anderen CEDE Aruba Pitch Time Final Event Sponsor WEB N.V. 1,750.00 

Anderen CEDE Aruba Pitch Time Final Event Sponsor WEB N.V. 250.00 

Anderen CEDE Aruba Pitch Time Final Event Sponsor WEB N.V. 1,250.00 

Anderen CEDE Aruba Pitch Time Final Event Sponsor WEB N.V. 1,000.00 

Superfood Mary Joan Foundation Donatie Super Food  48,155.95 

Totaal     381,422.95 
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Overig 
 
Ruim 2 % van alle toekenningen in 2019 hebben te maken met andere doelgroepen dan het 
meerjarig beleidsplan van CEDE Aruba aangeeft. Deze toekenningen komen voort uit het Superfood 
Cares Program en zijn gericht op welzijn van dieren. 
 

 
 
Financier Organisatie Project Bedrag 

Superfood Turtugaruba Donatie Superfood 28,806.15 

Superfood United Dogs Aruba Foundation Donatie Superfood 43,636.08 

Totaal     72,442.23 
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Resultaten eigen initiatieven CEDE Aruba gedurende 2019 
 
 
ARUBA DOET 2019 
 
In 2019 heeft CEDE Aruba in samenwerking met het Oranje Fonds wederom de vrijwilligersactie 
ARUBA DOET uitgevoerd. In 2019 werden 183 projecten gerealiseerd waarbij in totaal meer dan 
3.300 vrijwilligers betrokken waren. Daarnaast waren 20 vrijwillige coördinatoren, onder andere 
vanuit de Universiteit van Aruba, betrokken 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.  
 
Een grote deel van de vrijwilligers hebben het evenement op een (zeer) positieve manier ervaren. 
90.1% zal zeker met de volgende editie meedoen en 70.4% is bereid om het evenement aan anderen 
te aan te raden. In 2019 was ARUBA DOET ook voor het eerst in de carnaval met een bijdrage van 
AWG. 14,650.00 vanuit het bedrijfsleven. De deelname van ARUBA DOET in het carnavalsevenement 
biedt diverse mensen met beperkingen de mogelijkheid om mee te doen in de twee grote parades. 
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PITCH TIME 
 
PITCH TIME maakt een verbinding tussen NGO’s en jongere vrijwilligers. Sinds september 2018 
werkte CEDE Aruba aan de voorbereiding van het project PITCH TIME. De prioriteit lag bij het vinden 
van bedrijven als sponsors van projecten. Daarnaast hebben zich 26 NGO’s aangemeld door middel 
van een zelfgemaakte video en werden 15 YOUTH COACHES gevonden ter begeleiding van de NGO’s 
en de jongere vrijwilligers. In januari 2019 werden de beste 15 initiatieven toegelaten tot de 
competitie. De ideeën van de NGO’s en de jongeren werden in 2019 ‘gepitched’ aan bedrijven. 
Vervolgens hebben 10 stichtingen een donatie van AWG. 15,000.00 gewonnen.  
 
De volgende 10 projecten werden gedurende 2019 gerealiseerd: 
 
Organisatie Project Sponsor 

Cacique Macuarima Scouting  Branding / PR Campaign Aruba Airport Authority 

Centro di Bario Tanki Leendert  Jeugdbibliotheek Aruba Bank  

Heart Centered leadership Foundation  Aruba Youth Impact Program  Marriott / Marriott Care Foundation 

Scubble Bubble  Reef cleaning program De Palm Tours 

Centro Familiar Sabana Basora  Naschoolse talent programma’s AIB Bank 

F.A.D.A  Red Ribbon Week Box Taco Bell 

Fundacion pa nos cumunidad Opening Cosoma San Nicolas Web Aruba N.V. 

Fundacion Respetami Youth ambassadors Web Aruba N.V. 

Fundacion Siña mi Paso a Paso  Opening tienda social ecologico Web Aruba N.V. 

Centro di Bario Brazil  Nieuw gezicht buurthuis VNO / Aruba Tourism Authority 
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De bedrijven die mee hebben gedaan waren WEB Aruba (3 projecten), Aruba Marriott Resort/ 
Marriott Care Foundation, Aruba Bank N.V., Aruba Airport Authority, Taco Bell, De Palm Corporation, 
Aruba Investment Bank en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNO) samen met Aruba 
Tourism Authority. 
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Erasmus+ Projecten 
 
In 2019 heeft CEDE Aruba de toekenning ontvangen voor vrijwilligersproject Volunteer2Grow.  
Daarmee zullen we in 2020 en 2021 10 vrijwilligers naar onze Spaanse partner Associacio Alba 
sturen. Hier werken de jongeren met geestelijk en lichamelijk gehandicapten en doen waardevolle 
ervaring op in het buitenland. Daarnaast heeft CEDE Aruba de accreditatie "Quality Label for hosting 
volunteers” ontvangen. Deze accreditatie van het European Solidarity Corps maakt het mogelijk om 
Europese vrijwilligers in te zetten op Aruba.  
 
Verder hebben we in 2019 meegedaan in 5 projecten (van onszelf en van partners) waarbij we 9 
volunteers voor vrijwilligerswerk en 4 youth workers voor trainingen naar het buitenland hebben 
gestuurd.  
 

 
 
CEDE Aruba is door het Nederlands Jeugd Instituut, het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ en 
European Solidarity Corps, gevraagd om als ‘multiplier’ voor deze programma’s op te treden voor 
Aruba. Wij zijn eind 2019 hiermee gestart door het geven van voorlichting en workshops aan diverse 
NGO’s. 
 
Bovendien zijn 10 projecten van partners goedgekeurd waarin wij participeren. Hiermee kunnen we 
in 2020 circa 23 jongeren en circa 10 jongerenwerkers voor vrijwilligerswerk, jongerenuitwisselingen 
en trainingen naar het buitenland sturen. 
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Volunteer of the Year Award 
 
In september 2019 is CEDE Aruba wederom van start gegaan met het initiatief “Volunteer of the 
Year Award”. De vraag hierna kwam voornamelijk vanuit de NGO’s zelf. Men zocht al langer naar een 
mogelijkheid om vrijwilligers met een bijzondere inzet in het zonnetje te zetten. Na het grote succes 
in 2017 en 2018 werd het project dit jaar uitgebreid naar een meer interactieve event.  
 
Gedurende VOTY 2019 hebben 97 organisaties een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier 
heeft ingezet, genomineerd. Het event was uitstekend bezocht met meer dan 450 gasten. Voor de 
symbolische prijzen werd samengewerkt met het project Plastic Beach Party, waarbij weggeworpen 
plastic werd recycled. De ceremonie heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Aangezien de prijzen en 
genomineerde deelnemers betrekking hebben op het jaar 2019 wordt de ceremonie meegenomen 
in dit verslag.  
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Toekenningen door de Samenwerkende Fondsen Cariben in 2019 
 
 
Hieronder volgt het totaaloverzicht van alle toekenningen vanuit de Samenwerkende Fondsen 
Cariben. 
 
Organisatie Project Bedrag 

FHMD Uitbreiding Opvangcapaciteit FHMD 99,000.00 

CEDE Aruba Financiële Bijdrage Klussen Aruba Doet 2019 177,740.00 

CEDE Aruba Aruba Doet 2020 137,900.00 

Fundacion Arubaanse Diabetici PRISMA Groepseducatie 98,881.00 

Stichting Wit Gele Kruis Aruba Implementatie Signs of Safety 120,363.00 

Neptali Henriquez Dakrenovatie Facilitaire ruimtes Neptali Henriquez Park 16,632.00 

Centro di Bario Savaneta Flor di Aloe 2e projectjaar Samen Oud Programma 36,000.00 

Fundacion Movemiento ta Bida Hunto nos ta vence Enbehecimiento 3de projectjaar 73,359.00 

Cas Marie CasMarie den bo Bario Samen Oud 2e Projectjaar 44,000.00 

SABA Zorgartikelen 88,146.00 

Heart Centered Leadership Foundation Nan Futuro nos Deber 120,000.00 

Fundacion Movemiento ta Bida Jani Brokke Memorial 2019 7,500.00 

SV Bubali Bubali 60+ Keep Moving 7,500.00 

MotiVami Commissie Bario Fit (Bushiri) 4,000.00 

CB Lago Heights Forever Young Samenoud 3e Projectjaar 37,811.00 

Centro Familiar Sabana Basora Noord Exploitatie kosten buurtinitiatief Sabana Basora Noord 7,500.00 

Totaal   1,076,332.00 
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Conclusies  
 
 CEDE Aruba geeft daadkrachtig vorm aan de uitvoering van het meerjarig beleidsplan. Alle eigen 

budgetten zijn gedurende 2019 volledig besteed en verdeeld over de verschillende 
aandachtsterreinen. Op het gebied van ‘individu & gezin’ zijn de investeringen lager, hetgeen te 
maken heeft met de investeringen van de overheid in het Sociaal Crisisplan. Op het gebied van 
‘kwetsbare groepen’ is dit jaar extra geïnvesteerd, mede dankzij de middelen vanuit de Regering 
van Nederland. 
 

 De bijdrage van de Samenwerkende Fondsen Cariben in alle projecten heeft wederom een 
positief resultaat bereikt. Hierbij valt op te merken dat diverse nieuwe aanvragen in Nederland 
per 31 december nog niet waren afgehandeld. Deze aanvragen zijn gedurende het eerste 
kwartaal van 2020 afgehandeld. 

 

 De financiële bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
tevens met de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba zijn heel positieve ontwikkelingen. 
Deze  eenmalige bijdragen stellen CEDE Aruba en de betreffende NGO’s in staat om te 
investeren in waardevolle faciliteiten voor opvang. Deze uitbreidingen zijn zeer nodig en zullen 
slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunen bij het oplossen van hun problematiek. CEDE 
Aruba is zeer dankbaar voor het vertrouwen in onze organisatie.  

 

 De samenwerking met Superfood is een andere belangrijke mijlpaal. Het initiatief van het 
Superfood Plaza Cares Programma is een goed voorbeeld voor andere bedrijven. Het bedrijf 
heeft CEDE Aruba benaderd om hun te adviseren m.b.t. waardevolle initiatieven en tevens voor 
beheer en de toezicht op de donaties. CEDE Aruba ziet dit als een goede kans voor een 
duurzame samenwerking. 

 

 De eigen initiatieven van CEDE Aruba verlopen grotendeels succesvol. Het PITCH-TIME project, 
Aruba Doet en de Volunteer of the Year zijn volledig geaccepteerd in de Arubaanse NGO 
gemeenschap. De opstart van het Happy Community Initiative biedt grote kansen. Tijdens de 
eerste maanden zal goed gekeken worden hoe de huidige opzet gaat werken en hoe het project 
bijgesteld moet worden.  

 

 De financiële bijdragen die de verschillende samenwerkingsrelaties, door middel van CEDE 
Aruba, gedurende het jaar 2019 aan het Arubaanse NGO’s worden verstrekt, zijn nooit eerder zo 
hoog geweest. Met het bedrag van 3,9 miljoen Arubaanse gulden aan bijdragen heeft CEDE 
Aruba dit jaar een hoogtepunt bereikt.  
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Aandachtspunten voor 2020 
 
 
Op 1 oktober 2019 heeft CEDE Aruba het jaarprogramma 2020 bij de Regering van Aruba ingediend. 
De prioriteiten voor het jaar 2020 zijn als volgt: 
 

 het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking in de context van kindermishandeling en 
huiselijk geweld.  

 het ondersteunen van buurtgerichte en kleinschalige sociale initiatieven; 

 het stimuleren van armoedebestrijding en schuldhulpverlening; 

 het opstarten van een landelijke strategie voor naschoolse opvang voor jongeren; 

 het ondersteunen van vernieuwende initiatieven ter stimulering van de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen tussen 0-4 jaar en voorschoolse opvang; 

 het verminderen van isolatie en eenzaamheid onder ouderen; 

 het ondersteunen van enkele particuliere ouderentehuizen;  

 het stimuleren van het concept van 'Sociaal Ondernemerschap'; 

 het creëren van een educatief platform tussen werkgevers en NGO’s 
 
In het kader van de recente ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 zal CEDE Aruba gedeeltelijk moeten 
afwijken van de reguliere jaarprogramma’s en zal extra inzetten op projecten die de crisis kunnen 
verlichten, waaronder voedselhulp en bescherming van kwetsbare groepen. 
 
Naast de inhoudelijke programma’s die in dit jaarprogramma worden beschreven heeft CEDE Aruba 
een aantal interne doelen, die niet verder in dit jaarprogramma genoemd worden. In 2020 zal CEDE 
Aruba een nieuwe systematiek ter evaluatie van projecten invoeren om een beter inzicht te krijgen 
in de effectiviteit en doelmatigheid van de projecten. Per project zullen specifieke prestatie-
indicatoren worden vastgesteld, zodat na afloop van ieder project gemeten kan worden of de 
gestelde doelen zijn bereikt. Dit zal een verandering betekenen voor de rapportage van de diverse 
organisaties, CEDE Aruba zal zorgen voor de benodigde begeleiding. 
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Bijlage 1: Afgesloten projecten gedurende 2019 
 

Organisatie Project 

Fundacion Arte Pro Arte Teatro den Bario  

ATHA ATHA/Parlamento Hubenil - 50 jaar ontwikkeling - documentaire 

Fundacion Arte Pro Arte Grupo Fenepa - Teatro den Bario 

Fundacion Arubano pa e Invalidonan (FUNARI) FUNARI - aanschaf materiaal 

Fundacion Desaroyo Integral Workshop Profesional di EFT 

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba Kantoorinrichting Geheugenpoli 

Aruba B-Boy Foundation House of Styles Hip Hop School  

Fundacion Editorial Charuba Educatief boek Flora en Fauna 

Rode Kruis Community Based Health and First Aid in Prison 

Commissie United Kids Aruba United Kids Aruba-Activiteiten planning 

Stichting Wit Gele Kruis Aruba Versterking Steunpunt Tienermoederconsulent 

Fundacion Museo Arubano Educatief Medewerker Museo Historico 

Fundacion Pro Famia Feliz Encuentro Conjugal & Encuentro Hijos & Hijas  

Anali Cabrera Cancer Foundation (A.C.C.F.) Tayer Crea & Sinja  

Respeta Mi "Cunucu Familiar" Educatieve spotjes 

Stichting Frera Verhuurkosten t.b.v. Project Getting There Surely 

YMCA Conscious Discipline Training 

Stichting Alternative Lifestyle Foundation Aruba Documentaire "One Kingdom-One Love" 

Fundacion Desaroyo Integral Vervolg EFT Matrix en Neuro-Linguistic Programming 

Reach Your Goal Foundation Leider Sportieve Recreatie (LSR) training 

Fundacion Protea E Herencia leskoffer fase 3 

Vision Nobo Juana Morto Lustrum Viering Vision Nobo 
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Bijlage 2: Afgewezen projecten gedurende 2019 
 
Organisatie Project 

CB Playa Pabao Culturele Jaaractiviteiten 2019 CdB Playa Pabao 

Fundacion Basha The Raghu Dixit Project 

Aruba Boxing Association School boxing as a tool for development of discipline 

Academia Musical Harpa y Cuarta Viering 25 jaar Muziekschool 

Todd Dandaré Publicatie Boek "Maternidad" 

Centro Famia Piedra Plat Congreso Hubenil Aruba 2019 

Fundacion 1403 Publicatie Indiaanse Rotstekeningen 

SVGA Post Master opleiding GZ psycholoog 

 
De bovengenoemde projecten zijn afgewezen omdat zij niet passen binnen het werkterrein van 
CEDE Aruba of omdat ze niet voldoen aan de financieringscriteria. CEDE Aruba tracht zoveel mogelijk 
projecten al in een vroegtijdig statium te screënen, om te voorkomen dat projecten ingediend 
worden die geen kans hebben om financiering te krijgen.  


