
Caya Cama 
Geeft kinderen
een toekomst

Onderwijs is de beste manier om armoede 
te bestrijden. De stichting Caya Cama 

Ecuador zorgt ervoor dat inheemse 
kinderen in het dorp Ayllu Llakta een 

opleiding kunnen volgen.
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Voor € 40 
per maand 
kan Evelin 

(links) naar de 
lagere school. 

Haar zusje Liset 
wil ook graag 

leren lezen en 
schrijven.

www.A10plus.nl
http://www.zegge-en-schrijve.nl/


De droom van Humberto
De oorsprong van de Stichting Caya 
Cama Ecuador ligt in het tragische 
verhaal van Humberto. Deze vader 
van vijf kinderen groeide op in een 
lemen hut, hoog in de bergen. Op de 
stoffige hellingen groeide bijna niets. 
Hij verdiende geld met het laden en 
lossen van vrachtwagens en droomde 
over een toekomst voor zijn kinderen. 
Goed onderwijs, een stenen huis in 

de buurt van de stad, ontwikkeling 
en onafhankelijkheid. In 2004 stierf 
Humberto bij een ongeluk tijdens zijn 
werk, 36 jaar oud.
Nederlandse vrienden van Humberto 
besloten zijn droom waar te maken 
en steunen sinds 2005 de weduwe. 
Met succes: de kinderen zitten op 
school of studeren, en werken hard 
aan hun toekomst. Ze willen een vak 
leren en hun eigen geld verdienen, 

zodat ze hun moeder kunnen 
onderhouden.
Via het gezin van Humberto kwamen 
we in contact met de andere families 
in het dorp. We kregen meer vragen 
om hulp: het is voor iedereen moei-
lijk om het schoolgeld op te brengen. 
Zo ontstond de stichting Caya Cama 
Ecuador, die ervoor zorgt dat alle 
kinderen in Ayllu Llakta een opleiding 
kunnen volgen.

de buurt van de stad, ontwikkeling zodat ze hun moeder kunnen 

Wat betekent Caya Cama

‘Caya Cama’ is Quichua voor 

‘tot morgen’. Quichua is de oor-

spronkelijke taal van de Inca’s 

en die wordt nog steeds door de 

inheemse bevolking van Ecuador 

gesproken. Ook de families in 

Ayllu Llakta spreken onderling 

Quichua. Bij ieder afscheid zeg-

gen ze: “caya cama!”

Iedere morgen is er een nieuwe 

dag, met nieuwe kansen en 

moge lijkheden om dromen 

waar te maken. De stichting 

Caya Cama Ecuador draagt daar 

graag een steentje aan bij.

Wat doet de stichting Caya Cama Ecuador?
De stichting Caya Cama Ecuador helpt de inheemse 

bevolking van het dorp Ayllu Llakta, hoog in het Zuid-

Amerikaanse Andesgebergte. We zorgen ervoor dat alle 

kinderen naar school kunnen en een opleiding kunnen 

volgen.

Hoe werken we?
Caya Cama Ecuador is een kleine stichting die 

volledig draait op vrijwilligers. Het bestuur in 

Nederland heeft rechtstreeks contact met de 

mensen in Ecuador, via telefoon en e-mail. Regelmatig 

bezoeken we Ayllu Llakta en ontvangen we financiële 

overzichten van de uitgaven. Caya Cama Ecuador steunt 

de families volgens een verdeelsleutel die met het 

dorpshoofd is afgesproken, zodat de families niet volledig 

afhankelijk zijn van geld uit Nederland.

Goed onderwijs voor iedereen
Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het 

doel van de stichting is ervoor te zorgen dat 

de kinderen van Ayllu Llakta een vak leren 

waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien. Onze opzet is geslaagd als de stichting 

overbodig is geworden. Immers: de kinderen die 

nu op school zitten, zijn hopelijk later in staat 

om voldoende geld te verdienen voor de school-

opleiding van de volgende generatie.

Humberto met Sisa in 1994

Geef Sarita 
een toekomst!

mensen in Ecuador, via telefoon en e-mail. Regelmatig 

Rubèn wil zijn 
studie aan 

de universiteit 
afmaken; 

dat kost € 160 
per maand.



Stichting Caya Cama Ecuador
Woude 21B
1489 NC De Woude
post@cayacama.nl 
www.cayacama.nl

IBAN NL98 ABNA 0578 3658 55

Caya Cama Ecuador is een 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften zijn 
aftrekbaar van de inkomsten- of 
vennootschaps belasting.

KvK Haarlem 37163730
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Doe mee! 
Maak dromen waar en geef de 

kinderen in Ayllu Llakta een 
toekomst. Kom in actie of doneer 

via www.cayacama.nl.

Maribel, Sisa 
en Anaii (vlnr) 

zitten op de 
middelbare 

school. 
Dat kost iedere 

maand € 80 
per persoon.

www.A10plus.nl
http://www.zegge-en-schrijve.nl/
http://www.cayacama.nl



