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Jaarverslag en jaarrekening 2020

Stichting Guacamaya



Project Ecuador
Michael de Groot (projectleider van de Stichting Guacamaya) heeft begin 2020 zes 
weken Ecuador bezocht en daar met veel succes op verschillende scholen les gegeven 
(zie https://vimeo.com/398500864). De verschillende projectactiviteiten zijn 
voorgefinancierd in 2019 en de uitgaven ten behoeve van deze activiteiten komen dan 
ook niet voor in het financieel jaarverslag over 2020. 

Project Tumbesia
Het kustbos van Midden Ecuador tot Noord Peru maakt deel uit van de zogenaamde 
Tumbesia EBA. Birdlife International heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
endemische vogelsoorten en plekken waar veel endemische vogelsoorten voorkomen in 
een beperkt gebied heten Endemic Bird Area’s. De EBA’s herbergen doorgaans niet 
alleen veel endemische vogelsoorten, maar ook veel endemische andere dieren en 
planten. Het kustbos rond de plaats Las Tunas maakt deel uit van de Tumbesia EBA. 
Met 53 soorten is dit de op twee na belangrijkste EBA ter wereld. Van deze soorten 
worden door de grote ontbossing in het gebied inmiddels 24 soorten met uitsterven 
bedreigd. De stranden in het gebied zijn ook belangrijk als legstrand voor vier met 
uitsterven bedreigde zeeschildpadden. In de plaats Las Tunas en naburige dorpen zijn 
uiteindelijk 615 kinderen uit zeven gemeenschappen bij het project betrokken. Jonge 
leerlingen (groep 1-4) hebben gebruik gemaakt van het lesprogramma ‘Pedro de rups’, 
leerlingen van de groepen 5-7 hebben gebruik gemaakt van het lesprogramma ‘Eva de 
boself’, leerlingen van groep 8-9 (de basisschool bestaat uit 9 jaar in Ecuador) hebben 
gebruik gemaakt van het lesprogramma ‘Magda de zeeschildpad’ en leerlingen van het 
middelbaar onderwijs hebben gebruik gemaakt van het lesprogramma ‘Esmeralda helpt 
de boself’. Alle leerlingen hebben een lesprogramma ontvangen en na afloop van het 
project ook een mooi diploma. Daarnaast hebben zij ook enkele groenteplantjes en 
bloemen ontvangen om rond het eigen huis te planten. 

Het lesprogramma ‘Esmeralda helpt de boself’ is nieuw ontwikkeld voor gebruik op de 
middelbare school. Het lesprogramma vertelt het verhaal van Esmeralda die leert over 
de Esmeraldas boself. De ernstig met uitsterven bedreigde Esmeraldas boself (een 
piepkleine kolibrie) is de op één na kleinste vogel en komt alleen in het bos van het 
projectgebied voor. Esmeralda leert van alles over het vogeltje met haar naam en plant 
rond haar huis ook bloemen en pechiche-bomen (de bloemen van deze boom zijn een 
favoriete nectarbron voor de Esmeraldas boself). De tuin trekt veel vogels en uiteindelijk 
ook toeristen. Esmeralda gaat met haar moeder koffie, taart en pannenkoeken met 
pechiche-jam verkopen aan de bezoekers. Uiteindelijk komt ook de Esmeraldas boself 
naar de tuin van Esmeralda… 
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Leerlingen vullen plastic flesjes met kangkong Dayana met twee kangkongplantjes

https://vimeo.com/398500864


Het verhaal leert leerlingen niet alleen over de benarde situatie van de Esmeraldas 
boself, maar ook hoe de bescherming van dit vogeltje geld kan opleveren. 
Uiteindelijk is het concept van alle lesprogramma’s hetzelfde. Kinderen leren over de 
hen omringende natuurlijke rijkdom en hoe bescherming hiervan niet alleen goed is voor 
allerlei bedreigde dieren, maar ook voor de mensen zelf. Het project werd voortgezet op 
scholen in dorpen waar al eerder is gewerkt met de lesprogramma’s en is daarnaast  
met succes geïntroduceerd in drie andere dorpen.

Zo is een mooie activiteit opgezet in het dorp Machalilla in samenwerking met de 
eigenaar van een strandhotel en twee lokale clubs (een lees- en een toneelclub voor 
kinderen). Michael de Groot (projectleider van de Stichting Guacamaya) werd 
uitgenodigd door de eigenaar van het hotel, Danny Buitron,  om les te geven over de 
zeeschildpad. Er waren zo’n 40 kinderen aanwezig van de twee clubs en met veel 
enthousiasme werd gewerkt aan het lesprogramma ‘Magda de zeeschildpad’. Danny 
organiseert in samenwerking met deze twee clubs en lokale scholen schoonmaakacties 
op het lokale strand waarbij grote hoeveelheden zwerfplastic worden verzameld en 
afgevoerd. Het lokale strand is een legstrand voor verschillende soorten 
zeeschildpadden en een schoon strand en een schone zee zijn natuurlijk van groot 
belang voor deze schildpadden. In het lesprogramma ‘Magda de zeeschildpad’ wordt 
ook aandacht besteed aan de plasticvervuiling en het lesprogramma sluit zo naadloos 
aan op dergelijke schoonmaakacties. Op alle scholen waren de leerlingen en 
onderwijzers erg enthousiast over het project en alle scholen willen ook het komend jaar 
weer graag deelnemen aan het project. 
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De met uitsterven bedreigde Esmeraldas boself Noelie met het boekje ‘Esmeralda helpt de boself

Kinderen in Machalilla enthousiast aan het werk met het lesprogramma ‘Magda de zeeschildpad’



Project Choco
De Choco is een strook bos ten westen van de Andes en loopt van Noord Ecuador tot 
Noord Colombia. De Choco is met 63 vogelsoorten de op één na belangrijkste EBA ter 
wereld. Ook in de Choco is de afgelopen decennia heel veel bos verloren gegaan en 
inmiddels worden 33 vogelsoorten hier met uitsterven bedreigd. 

De Choco is ook een belangrijk leefgebied voor de met uitsterven bedreigde brilbeer. 
Michael de Groot heeft les gegeven op de lokale school in het dorp Yunguilla. Het dorp 
beheert een groot bos waar de brilbeer nog redelijk algemeen is. De brilbeer 
veroorzaakt in toenemende mate problemen voor de lokale boeren omdat zij koeien 
doden en opeten. De met uitsterven bedreigde brilbeer is strikt beschermd en mag dan 
ook niet afgeschoten worden. Anderzijds is natuurtoerisme belangrijk voor het dorp en is 
de brilbeer ook een attractie. In het lesprogramma ‘Jumbo de brilbeer’ wordt aandacht 
gegeven aan de problemen die brilberen veroorzaken, hiertoe gedwongen door 
ontbossing. Leerlingen van de groepen 6-9 hebben gewerkt met dit programma (de 
andere leerlingen hebben gewerkt met het lesprogramma ‘Pedro de rups’). Het 
lesprogramma is goed ontvangen in het dorp en juist door de lokale problematiek hier 
erg op zijn plaats. Tijdens zijn bezoek aan het dorp heeft Michael contact gelegd met 
een bioloog die werkt aan een initiatief om de problemen met lokale beren te 
verminderen. In een vervolgproject zal aandacht worden gegeven aan mogelijke 
maatregelen hoe dit te bereiken en deze worden verwerkt in een nieuwe versie van 
‘Jumbo de brilbeer’.  
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De zwartkruinbergtoekan en violetstaartnimf komen alleen voor in de Choco

De met uitsterven bedreigde brilbeer Kinderen in Yunguilla blij met hun diploma’s



Project Amazone
In oktober 2019 was er een grote volksopstand in Ecuador. Deze werd veroorzaakt door 
maatregelen van de regering om de brandstofprijzen drastisch te verhogen. Veel 
indianen trokken naar de hoofdstad Quito om te protesteren. De eigenaar van hotel 
Chakana gaf toen gratis onderdak aan een groep Shuar-indianen en bezocht na afloop 
van de opstand hun dorp (Ankuash). Michael de Groot verblijft regelmatig in hotel 
Chakana als hij in Ecuador is en de eigenaar van het hotel is bekend met zijn 
onderwijsproject. Hij vroeg Michael om het dorp Ankuash te bezoeken en les te geven 
op de lokale school. Michael heeft een lesprogramma over de rode ara dat hij in 
Guatemala heeft ontwikkeld enigszins aangepast en laten drukken in Quito en een 
bezoek van twee dagen gebracht aan het dorp Ankuash. Daar heeft hij les gegeven op 
de lokale school aan zo’n 50 kinderen. Zij luisterden naar het verhaal over Eva de ara en 
gingen daarna met veel plezier de tekeningen inkleuren en versieren met allerlei 
knutselmaterialen. 

Vooruitblik
Hoewel Ecuador een relatief welvarend land is geldt dit zeker niet voor de bewoners van 
Ankuash en naburige dorpen. De voorzieningen zijn van een zeer laag niveau (er is 
bijvoorbeeld geen stromend water doordat de lokale waterpomp stuk is en er geen 
financiële middelen zijn deze te laten repareren). Er is ook sprake van ondervoeding. 
Het basisdieet bestaat voornamelijk uit bakbanaan en cassave, en groenten worden (te) 
weinig gegeten. Er is zeer veel interesse voor een vervolgproject waarbij Michael dan 
een lesprogramma schrijft over Shuar-kinderen die een eigen groentetuin opzetten en 
een ander lesprogramma over de ara. Op zes uur loopafstand van het dorp bevindt zich 
een zoutlik die dagelijks wordt bezocht door honderden ara’s en andere papegaaien. 
Natuurtoerisme is een belangrijke bron van inkomsten in Ecuador en zou voor een dorp 
zoals Ankuash ook een mooie bron van inkomsten kunnen zijn in een gebied met verder 
weinig economische mogelijkheden. In het lesprogramma over Eva de ara wordt dan 
ook aandacht gegeven aan de mogelijkheden van natuurtoerisme (vergelijkbaar met het 
programma ‘Eva helpt de boself’). Er zijn inmiddels fondsen beschikbaar voor een 
vervolgproject dat zich voornamelijk richt op Ankuash (en mindere mate op de scholen in 
Tumbesia).  Door de coronacrisis is het voor de projectleider niet mogelijk in 2021 
vervolg te geven aan het project. Hopelijk kan dit wel begin 2022.
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Het aapje gaat ook mee naar school Drie Shuar-meisjes



Project vlinderonderwijs in Steenwijkerland

Inleiding
Eind 2019 hadden 18 scholen (in Zuid Holland en de gemeente Steenwijkerland) zich 
aangemeld voor het project ‘vlinderonderwijs op de basisschool’. De coronacrisis heeft 
het project geen goed gedaan. Het was de bedoeling om in april 2020 te beginnen met 
het project. In april waren de scholen echter gesloten door de coronacrisis en toen deze 
in de loop van mei weer opengingen waren er allerlei restricties die uitvoering van het 
project bemoeilijkte. Veel scholen moesten noodgedwongen afzien van deelname aan 
het project. Uiteindelijk is het gelukt om vijf scholen en 20 groepen in de gemeente 
Steenwijkerland bij het project te betrekken en op deze scholen is het project succesvol 
verlopen (zie https://vimeo.com/446189680).

Vlinders in de gemeente Steenwijkerland
In Nederland komen 53 soorten dagvlinders voor waarvan de meeste helaas bedreigd 
zijn. Voor drie soorten is de gemeente Steenwijkerland erg belangrijk. De ernstig 
bedreigde grote vuurvlinder komt vrijwel alleen voor in de Weerribben. Alleen in 
Nederland komt de grootste ondersoort voor van deze vlinder en deze zou dan met 
enige verbeelding door kunnen gaan als de Nederlandse grote panda. De bedreigde 
zilveren maan is plaatselijk algemeen in de Wieden. De sleedoornpage is afhankelijk 
van de sleedoorn en de enige bedreigde vlinder die grotendeels in stedelijk gebied 
voorkomt. In de sleedoornhagen in Steenwijk bereikt deze vlinder waarschijnlijk zijn 
grootste dichtheid. Nationaal Park Weerribben-Wieden in de gemeente Steenwijkerland 
is daarnaast de meest libellenrijke plek van ons land. 

Vijf lesprogramma’s over vlinders
De Stichting Guacamaya heeft vijf lesprogramma’s ontwikkeld over vlinders. Een eerder 
in Guatemala ontwikkeld lesprogramma voor kleuters ‘Pedro de rups’ is vertaald naar 
het Nederlands. Voor groep 3-4 is het lesprogramma ‘Esmeralda de dagpauwoog’ 
ontwikkeld. Voor groep 5-6 zijn de lesprogramma’s ‘Marieke de grote vuurvlinder’ en 
‘Eva de kleine parelmoervlinder’ ontwikkeld en voor groep 7-8 het lesprogramma ‘Linda 
helpt de vlinders’. Er zijn dus lesprogramma’s beschikbaar voor de groepen een tot en 
met acht. Voor groep 5-6 zijn twee lesprogramma’s beschikbaar. Het lesprogramma 
‘Marieke de grote vuurvlinder’ voor gebruik op scholen in de gemeente Steenwijkerland 
en het lesprogramma ‘Eva de kleine parelmoervlinder’ voor gebruik op scholen in Zuid 
Holland. De overige drie  lesprogramma’s zijn niet gebonden aan een specifieke regio of 
provincie. 
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Zilveren maan in de Wieden Grote vuurvlinder in de Weerribben

https://vimeo.com/446189680


Vlinderonderwijs in de gemeente Steenwijkerland
Zoals eerder geschreven heeft het project door de coronacris alleen doorgang 
gevonden in de gemeente Steenwijkerland waar de projectleider les heeft gegeven op 
vijf scholen en aan 20 groepen. Elke leerling heeft een lesprogramma ontvangen. Het 
lesprogramma voor groep 1-2 ‘Pedro de rups’ bestaat voornamelijk uit tekeningen en 
kleine tekstblokjes. De drie lesprogramma’s voor de oudere groepen bestaan uit kleine 
verhaaltjes gevolgd door vragen over de tekst en enkele oefeningen. De 
lesprogramma’s vielen zowel bij leerlingen als onderwijzers in de smaak. Tijdens de 
lessen die door Michael de Groot van de stichting Guacamaya werden gegeven 
ontvingen de kinderen ook turftabletten.  Door daar water op te gieten zetten zij uit en 
kunnen in de dan ontstane ‘potjes’ bloemzaden geplant worden. De potjes kregen de 
kinderen mee naar huis om daar ‘minivlindertuintjes' op te zetten. Daarnaast hebben alle 
leerlingen een mooi diploma ontvangen. 

Natuurtuinen
Onderdeel van het project is ook het opzetten van een natuurtuin op het terrein van de 
deelnemende scholen. In de oorspronkelijke opzet van het project was het de bedoeling 
om als onderdeel van de activiteiten met leerlingen de bloeiende tuin te bezoeken om 
op zoek te gaan naar vlinders, bijen en andere insecten. Op de verschillende scholen 
zijn wel natuurtuinen opgezet, maar doordat pas laat met planten  begonnen kon 
worden kwamen deze niet in bloei voor aanvang van de zomervakantie. De meeste 
aandacht is uitgegaan naar het opzetten van een natuurtuin op het terrein van de 
Immanuelschool. 

�7

Lesprogramma ‘Marieke de grote vuurvlinder’ Lesprogramma ‘Linda helpt de vlinders’

Kleuters planten zaadjes in ‘turfpotjes’ Leerlingen met hun diploma’s 



Michael de Groot heeft deze tuin bezocht in augustus en toen werd de tuin inmiddels 
druk bezocht door veel verschillende soorten vlinders en daarnaast ook bijen, hommels, 
libellen, zweefvliegen en andere insecten. Hij is toen met enkele leerlingen van de BSO 
nog op ‘onderzoek’ gegaan in de tuin. 

Sleedoornpageproject
In het nieuwe schooljaar 2021-2022 is de Stichting Guacamaya begonnen 
met een nieuw vlinderonderwijsproject waarin nu de sleedoornpage centraal staat. Dit 
project richt zich op scholen in de gemeente Steenwijkerland. Voor de groepen 5-6 is het 
lesprogramma ‘Eva de sleedoornpage’ ontwikkeld en voor de groepen 7-8 het 
lesprogramma ‘Lisa helpt de sleedoornpage’. Met deze nieuwe lesprogramma’s zijn er 
inmiddels zes verschillende lesprogramma’s beschikbaar over vlinders voor scholen in 
Steenwijkerland. In november 2020 heeft Michael de Groot zo’n 800 boompjes geplant 
op twee locaties in de gemeente Steenwijkerland. Samen met leerlingen van de 
Immanuelschool zijn zo’n 300 boompjes geplant in het naast de school gelegen park. 
Daarnaast zijn met een aantal vrijwilligers van de  buurtvereniging zo’n 500 boompjes 
geplant in het park ‘torenplantsoen’ wat beheert wordt door deze vereniging. Het gaat 
naast sleedoorn ondermeer om hazelaar, krentenboom en vuilboom. Alle bomen 
produceren in het voorjaar veel nectarrijke bloesem voor insecten en later in het jaar ook 
bessen of ander fruit voor vogels. 
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Natuurtuin Immanuelschool mei 2020 Natuurtuin Immanuelschool augustus 2020

Leerlingen van Immanuelschool met boompjesVrijwilligers buurtvereniging planten boompjes



Vooruitblik
Het sleedoornpageproject loopt door tot het einde van het schooljaar 2020- 2021. 
Helaas zijn door de voortdurende coronacrisis nu weer een aantal scholen afgehaakt die 
zich eerder hadden opgegeven voor het project. Het succesvolle concept van het 
vlinderonderwijsproject krijgt in 2021 in Zuid Limburg een vervolg waarbij dan niet 
vlinders, maar dieren die alleen in Zuid Limburg voorkomen de hoofdrol spelen: hamster, 
eikel- en hazelmuis. Dit project bestaat naast het werken met een lesprogramma ook uit 
het opzetten van natuurtuinen rondom de deelnemende scholen. De toekomst voor de 
natuuronderwijsprojecten van de Stichting Guacamaya ziet er dan ook positief uit. 
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Kinderen van de BSO van de Immanuelschool op onderzoek in de natuurtuin



Financieel verslag

Grote donaties 2020

De donaties betreffen donaties voor het project vlinderonderwijs in Nederland en 
daarnaast donaties voor het onderwijsproject in Ecuador.

Balans per 31-12-2020 (in euro)

Resultatenrekening per 31-12-2019 (in euro)

Organisatie Datum Bedrag

Provincie Overijssel 6 januari 2020 17.000

Vincentiusvereniging Zoetermeer 28 maart 2020 500

Gemeente Steenwijkerland 18 september 2020 4.950

Van Dijk Nijkamp Stichting 29 oktober 2020 2.500

BGMC Hummelink Peters 11 november 2020 1.400

J.A.M. van Velthoven 12 november 2020 500

Hofsteestichting 19 november 2020 2.500

Stichting Mundo Crastino Meliori 16 december  2020 2.000

Stichting Triodos Foundation 24 december 2020 2.500

Totaal 33.850

Giro 2.875,55 Eigen vermogen 2.662,45

Educatief centrum El Corozal 1,00 Crediteuren 214,10

Totale activa 2.876,55 Totale passiva 2.876,55

Giro-ontvangsten 34.490,00 Kosten project 
vlinderonderwijs (1)

31.889,32

Rente 0 Overige kosten (2) 396,60

Totale ontvangsten 34.490,00 Totale kosten 32.285,92

Postief saldo 2.204,08

34.490,00
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1.Kosten project vlinderonderwijs (in euro)

De kosten betreffen grotendeels het eerste project vlinderonderwijs dat inmiddels is 
afgerond en daarnaast voor een kleiner deel het vervolgproject dat is gericht op de 
sleedoornpage in de gemeente Steenwijkerland en nog doorloopt in 2021.

2.Overige kosten

 


Arbeidskosten ontwikkeling lesprogramma’s 10.500,00

Arbeidskosten geven lessen en opzetten natuurtuinen 9.750,00

Drukkosten lesprogramma’s 3.332,95

Planten, zaden en overige materialen 4.314,57

Reis- en verblijfskosten projectleider 3.991,80

Totale kosten 31.889,32

Website 214,10

Kosten betalingsverkeer ING 182,50

Totale kosten 396,60
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Sleedoornpage


