
Beleidsplan Stichting CAMM-nl 
 
Doel 
De Stichting CAMM-nl (hier na te noemen de stichting) heeft als doel het financieel ondersteunen 
van ontwikkelingswerk in het algemeen, meer in het bijzonder van het CAMM-project in Recife in 
Brazilië dat door het echtpaar Ademilson en Roberta Barros in 1983 is opgericht en dat door hen 
wordt geleid.  
 
CAMM Recife 
In dit project worden door ca. acht gekwalificeerde professionals zo’n 75 kinderen en jongeren 
overdag opgevangen om hen zo kansen op ontwikkeling te bieden en om te voorkomen dat zij een 
‘straatleven’ gaan leiden. Voor de jongste groep kinderen (2 – 7 jaar) biedt CAMM kleuteronderwijs 
en wat je zou kunnen noemen voor- en naschoolse opvang met sport, creativiteit, dans, muziek en 
waar nodig (spel)therapie. De groep kinderen en jongeren van 7 – 16 jaar wordt ook de gehele dag 
opgevangen. Deze groep jongeren gaat vanuit CAMM enige uren naar school1.  In de overige uren 
biedt CAMM aanvullend onderwijs, sport, dans, muziek en zo nodig therapie. Alle jongeren bij CAMM 
krijgen drie maaltijden per dag en er is, door afspraken met de universiteit, enige medische- en 
tandzorg. De ouders van de kinderen en jongeren die door CAMM worden opgevangen, komen 
regelmatig bij elkaar voor pedagogische ondersteuning. Ook is er, eveneens door afspraken met de 
universiteit, sociale rechtshulp voor deze ouders beschikbaar. In de avonduren maken jongeren die 
eerder bij CAMM waren maar daar nu te oud voor zijn, gebruik van de locatie om te sporten, muziek 
te maken en te dansen. In principe organiseren deze jongeren hun eigen activiteiten, wel vindt er 
enige sturing en coördinatie vanuit CAMM plaats.   
 
Noodzaak van financiering door de stichting 
Eerder bood een aantal ontwikkelingsorganisaties, waaronder Terres des Hommes en Missio 
Duitsland, CAMM structurele financiering.  Dat is sinds 2006 niet meer het geval omdat deze 
ontwikkelingsorganisaties kort gezegd menen dat Brazilië in staat moet worden geacht om zelf voor 
de eigen kinderen in het land te kunnen zorgen. Vanwege het ontbreken van structurele financiële 
ondersteuning door de overheid of door instellingen2, is CAMM voor een belangrijk deel van zijn 
financiering afhankelijk van particuliere initiatieven. Er is een aantal kerken en scholen in Duitsland, 
Oostenrijk en Italië dat zich inzet voor CAMM. In Nederland steunen het Inloophuis in Amersfoort 
Schothorst en oecumenische  basisgroep De Keerkring CAMM al dertig jaar. De contacten tussen 
CAMM en Europese projecten die zich voor CAMM inzetten verlopen doorgaans via de dochter van 
het echtpaar Barros, Domitila Barros, die sinds 13 jaar in Duitsland woont en als ‘ambassadeur’ voor 
het project optreedt.  
 
Aanleiding voor de oprichting van de stichting       
Leden van de oecumenische basisgroep De Keerkring en (voormalig) betrokkenen  bij het Inloophuis 
Schothorst willen door het oprichten van een stichting de financiële ondersteuning die geboden 
wordt aan CAMM minder afhankelijk maken van het voortbestaan van de basisgroep en het 
Inloophuis en ook de vermogens van de basisgroep en het Inloophuis formeel scheiden van de 
gelden die worden ingezameld ten behoeve van CAMM. Aangenomen mag worden dat deze 
scheiding van vermogens een belangrijke voorwaarde zal zijn van mogelijke nieuwe donateurs voor  
de stichting. 

                                                           
1
 Door gebrek aan gebouwen en docenten wordt kinderen en jongeren in Recife in een soort ploegendienst 

 enige uren per dag onderwijs geboden. 
2
 CAMM ontvangt van de Braziliaanse overheid wel een beperkte financiering voor het bieden van 

kleuteronderwijs aan de jongste kinderen. Missio Duitsland biedt financiële ondersteuning voor het salaris van 
één therapeute. CAMM heeft daarnaast afspraken met supermarkten in de omgeving dat waren die tegen de 
houdbaarheidsdatum aan zitten, door CAMM gratis mogen worden opgehaald.  



 
Activiteiten van de stichting  
Kernactiviteit van de stichting is het inzamelen van gelden voor CAMM Recife. De stichting tracht dit 
doel te bereiken door nieuwe donateurs te werven door contacten te onderhouden met donateurs 
en door voorlichting te geven. Ook onderhoudt de stichting contacten met Domitila Barros die over 
actuele informatie over CAMM beschikt. Zij is ook bereid om naar Nederland te komen om zelf 
voorlichting te geven of contact te onderhouden met bestaande donateurs. 
 
Financiën 
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden t.b.v. de stichting. 
Ook onkosten die ten behoeve van het project worden gemaakt worden niet vergoed uit de gelden 
die de stichting verwerft, met uitzondering van eventuele reiskosten van Domitila Barros als zij vanuit 
Duitsland naar Nederland komt om  voorlichting te geven en donateurs te ontmoeten.  
Jaarlijks worden in januari alle gelden die in het voorafgaande jaar door de stichting zijn ontvangen, 
overgemaakt naar CAMM Recife. Er worden geen voorwaarden aan deze schenking verbonden, 
anders dan dat de middelen ingezet dienen te worden ten behoeve van CAMM.  Bij wijze van 
verantwoording vraagt de stichting van CAMM om kort, in een email, op hoofdlijnen  te beschrijven 
waaraan de ontvangen gelden zijn besteed. Gedurende het jaar kunnen extra bedragen aan CAMM 
worden overgemaakt, op verzoek van CAMM of in geval van extra bijdragen aan CAMM-nl. 
 
De statuten van de stichting bepalen dat indien de stichting wordt opgeheven het nog aanwezig 
vermogen ten goede komt van CAMM.  Zou dit project bij de opheffing van de stichting niet langer 
bestaan, dan komt het resterende vermogen ten goede aan een project met een vergelijkbaar doel 
dat de ANBI status heeft.  
 
Bestuursleden van de stichting  
Bestuursleden van de stichting CAMM-nl zijn: 
Gerrit Stegehuis, voorzitter  
Theo Kolman, secretaris   
Jop Mendelts, penningmeester  
 
Overige gegevens over de stichting  
KvK nummer  : 70503583 
Rechtsvorm  : Stichting 
Statutaire naam : Stichting CAMM-NL 
Statutaire zetel  : Gemeente Amersfoort 
RSIN   : 858347830 
 
Publicatie op de website 
Op de website van de stichting publiceert het bestuur: 

 de naam van de stichting, het RSIN en de contactgegevens 
 een beschrijving van het doel van de stichting en de hoofdlijnen van het beleidsplan 
 de namen en functies van de bestuurders 
 het belonings- en onkostenbeleid 
 een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 een financiële verantwoording. 

Amersfoort, 25 augustus 2018    


