
BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van ARIE: 2018 - 2022 

 

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Arie (Asociación para la Rehabilitación del Infantil 

Excepcional) 

 

Vestigingsplaats:  ’s Gravenhage 

 

Rechtsvorm: Stichting, gerangschikt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de 

Successiewet 1956 ( volgens brief Belastingdienst 17 oktober 2000) 

Per 1 januari 2008 wordt de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, 

volgens artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. 

 

Omschrijving Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen ten 

behoeve van de revalidatie van kinderen met een beperking in Peru; en meer in het bijzonder 

ten behoeve van de Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional (ARIE), 

gevestigd te La Molina, Lima, Peru en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander 

verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Wat is de Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional (ARIE): 

ARIE is een organisatie, opgericht in 1988, die werkt vanuit 6 vestigingen in Lima. Zij 

behandelt kinderen met een ernstige beperking en met name komend uit arme gezinnen. De 

beperkingen betreffen zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen of een combinatie 

daarvan. 

ARIE behandelt deels kinderen waarvan de ouders de hulp kunnen betalen. Van de opbrengst 

wordt een groot deel van de hulp gefinancierd voor de zeer arme kinderen, wier ouders de 

zorg niet of nauwelijks kunnen betalen. 

Na de ingebruikname in 2017 van het 6
e
 centrum in het Noorden van Lima, San Juan de 

Lurigancho is ARIE inmiddels uitgegroeid tot een organisatie van ongeveer 300 medewerkers 

(artsen, therapeuten en ondersteunende staf). Zij helpen meer dan 6000 kinderen per week. 

Met de reguliere inkomsten kunnen meer dan 95% van de kosten worden gedekt. Met de 

verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie is het doel om in 2023 volledig 

kostendekkend te zijn. Tot die tijd zal ARIE ondersteund worden door giften uit Peru en van 

de Stichting in Nederland. In de komende jaren zal de nadruk liggen op het versterken van de 

organisatie. Er wordt voorlopig geen verdere nieuwbouw voorzien. 

Inmiddels is het instituut uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande instellingen in Zuid 

Amerika bij de behandeling van gehandicapte kinderen. Deze krachtige reputatie heeft ook 

gevolgen voor het personeelsbeleid van ARIE; de Stichting is betrokken bij het formuleren 

van dit beleid. 

 

Wat is de rol van de Stichting Vrienden van ARIE: 

De rol van de Stichting betreft 3 gebieden: 

1) Het inzamelen van gelden via schenkingen 

2) Het toekennen van gelden aan ARIE op basis van een goed gedocumenteerd voorstel, 

dat eerder genoemd doel dient 

3) Het bijstaan van de organisatie in Peru met adviezen op administratief, 

organisatorisch, strategisch en medisch vlak. 

 

Ad. 1): Inzameling: 

Particulieren, goede doelen stichtingen en of andere instellingen worden  benaderd voor 

giften, die  bij voorkeur meerjarig zijn. De giften kunnen direct verbonden zijn aan een project 



zijnde medische hulpmiddelen, bepaalde behandelingen (bijv. tandheelkundige hulp) of 

gebouwen. Er kan ook sprake zijn van giften die gericht zijn op het behoud van de kwaliteit 

van de staf of een versterking daarvan middels verbetering van de beloning. 

Het is de geldgevers bekend dat het de planning van ARIE in Lima is om vanaf 2023 geen 

schenkingen meer nodig te hebben, zodat ondersteuning maximaal tot dat jaar zal lopen. 

Om de professionaliteit te onderstrepen is de Stichting gecertificeerd door het CBF en ook 

ingericht naar de richtlijnen daarvan. 

 

Ad. 2) Toekenning van gelden: 

De projectvoorstellen gaan altijd vergezeld van een gedetailleerde projectbeschrijving en   

begroting en worden afgesloten met een gedetailleerde eindafrekening. Door een verzameling 

van verschillende projecten te hebben, kan de gevers een keuze worden geboden. 

 

Ad. 3) Bijstaan met advies: 

De bestuursleden brengen op eigen kosten regelmatig bezoeken aan Peru. Tijdens deze 

bezoeken en via regelmatig telefonisch contact worden met de leiding van de organisatie 

vraagstukken van organisatorische en strategische aard besproken. Ook zijn er Nederlandse 

specialisten die ARIE adviseren bij de invulling van de hulpprogramma’s. 

 

Financieel Beleid: 

De administratieve kosten van de stichting worden geminimaliseerd tot enkele procenten van 

het totale budget. 

Per kwartaal ontvangt de Stichting een financiële rapportage van de Asociación in Lima om 

vast te stellen of het verloop van omzet en kosten onder controle blijft en zo nodig tijdig op de 

hoogte te zijn van onverwachte gebeurtenissen met een substantiële impact. 

Gedurende het jaar 2017 heeft een donateur een aanzienlijke schenking aan de stichting 

gedaan, met de bepaling dit bedrag in de periode 2017 – 2022 geleidelijk naar ARIE in Lima 

over te maken. Het huidige hoge balanstotaal van de Stichting zal derhalve in de komende vijf 

jaar geleidelijk worden verminderd overeenkomstig de doelstelling van ARIE in Lima om niet 

later dan 2023 financieel op eigen benen te staan.  

 

Informatie: 

De ondersteuners en belangstellenden van de Stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief 

met de laatste ontwikkelingen van ARIE en de hulp geboden door de Stichting. 

Er is een gedetailleerde projecten portefeuille om gevers te interesseren in nieuwe projecten. 

Aan het einde van een project wordt een projectrapport gemaakt met een afrekening die met 

de gever wordt gedeeld. 

Er is een website waar men de laatste informatie kan vinden. 

Jaarlijks wordt er een jaarverslag met een goedkeurende verklaring gemaakt dat beschikbaar 

is op aanvraag. 

 

Goedgekeurd 5 December 2017 

 

 

 

 


