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STICHTING CURE-AID
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA

31-12-2014

LIQUIDEMIDDELEN

VERMOGEN/RESERVE

RABO 1092.368.191

5.000

RABO 11.98.44.478

3.317

POSTBANK 1788175
NOG TE ONTVANGEN

PASSIVA

NOG TE BETALEN
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574

13.220

387
5.090
13.794
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31-12-2014
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13.794

STICHTING CURE-AID
EXPLOITATIEREKENING 2 0 1 4
KOSTEN

Jaar 2014

OPBRENGSTEN

Jaar 2014

PROJECTEN
DIVERSE PROJECTEN
TRANSPORTKOSTEN/INVOERRECHTEN

22.888
6.447

BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES

181

BANKKOSTEN

341

BESTUURS-/ADM.KOSTEN

DONATIES
GIFTEN/BIJDRAGEN
RENTE

31.605
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27.066
20

1.748
T.L.V. VERMOGEN/RESERVE

Jacques Bartelomij
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4.471

31.605

STICHTING CURE-AID
TOELICHTING OP JAARREKENING 2014
Algemeen
Eind 2014 is een bedrag van € 4.471,00 t.l.v. het vermogen/reserve geboekt.
Het vermogen/reserve per 31 december 2014 bedraagt € 5.045,00 minus
€ 4.471,00 is € 574,00 (positief).

Liquidemiddelen
Rabo 1092.368.191
Postbank 1788175
Rabo 11.98.44.478

5.000
387
3.317

Saldo per 31 december 2014

8.704

Nog te ontvangen
Stichting Verpleeghuizen
Rente
Overig

4.590
20
480
5.090

Nog te betalen
Kinderopvanghuis
Bankkosten
Mueller Curaçao
Overig

7.500
50
5.628
42

Saldo per 31 december 2014
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PROJECTEN
Kinderdagverblijf Luna Kresiente
Stichting CURE-AID heeft vele kleine kinderen verblijd met leerzaam speelgoed.
Het kinderdagverblijf was niet in het bezit van voldoende leuk speelgoed om de kinderen
op een leuke leerzame manier zich te laten ontwikkelen.
Gedoneerd zijn o.a. een loopfiets, poppenwagen, geluidenboejes, leesboekjes, puzzels en
actie-reactie spelmateriaal.

Kinderdagcentrum Rayonan di Sola
In samenwerking met de "Samenwerkende Fondsen Curaçao" heeft Stichting CURE-AID
een grote hoeveelheid speelgoed en kindermeubilair geschonken aan het kinderdagcentrum
in aanbouw.

Verpleeghuis Betèsda
Verpleeghuis Betèsda is met 140 medewerkers actief op het gebied van zorgverlening
aan personen die door ziekte en/of handicap niet meer in staat zijn voor zichzelf te
zorgen en niet in een ziekenhuis hoeven te verblijven.
Ook is de zorg te intensief om thuis gegeven te worden.
Stichting CURE-AID heeft er in 2014 een snoezel-/ontspanningsruimte gerealiseerd.

Birgen di Rosario
Voor "Birgen di Rosario", een organisatie voor zorg aan bejaarden, was het een grote
wens om voor een groep ernstig dementerende ouderen een snoezel-/ontspanningsruimte
te realiseren.
Als doel, het bieden van primaire activering van ernstig dementerende mensen in een
sfeervolle omgeving.
Het prikkelen van de zintuigen, met name de tast, reuk en gezichtsveld.
Ernstig dementerenden hebben de neiging zich in hun eigenwereldje terug te trekken,
hierdoor raken zij sociaal geïsoleerd van de buitenwereld.
Door gebruik te maken van allerlei instrumenten in een aangename omgeving probeert
men sensorische en affectieve simulatie te bewerkstelligen.
Stichting CURE-AID heeft hun wens in vervulling laten gaan.
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Kraamcentrum Duna Lus
Kraamcentrum Duna Lus telt 15 bedden en 15 personeelsleden en een budget wat niet
toereikend is.
Mede dankzij de Kraamzorg in de regio Westland/Haaglanden konden in 2014 weer
regelmatig kraamspullen, babykleding, speelgoed, luiers etc. verscheept worden naar
Curaçao.

Hospice Arco Cavent
Arco Cavent is een hospice waarin aan iedere volwassene, ongeacht huidskleur,
nationaliteit, aard van de ziekte, levensbeschouwing of inkomen, zorg wordt verleend.
De voorziening is er voor mensen die door omstandigheden niet thuis kunnen sterven,
naasten kunnen het niet aan of de woning is niet geschikt voor intensieve zorg.
In 2014 heeft onze stichting er een zo hoogst noodzakelijke vrieskast en drie
CO2-blussers laten plaatsen.

Fundashon Reskate Agrikultura
Fundashon Reskate Agrikultura biedt naschoolse opvang in de vorm van
huiswerkbegeleiding gecombineerd met landbouw, veeteelt en visserij.
Deze voorziening is er voor jongeren tussen 6 en 14 jaar met probleemgedrag,
minderbedeelde jongeren en jongeren die in de middaguren alleen thuis blijven
doordat ouders werken.
Naast de plaatsing van een prachtige vrieskast heeft onze Stichting CURE-AID ook een partij
zaaigoed geschonken.

Gerechtigheid
Financiële hulp is geboden bij een langslepend conflict, waarbij een verstandelijk
gehandicapte jongen uiteindelijk een verblijfsvergunning heeft gekregen voor
Curaçao.

Waardevolle goederen
Met dank aan de vele vrijwilligers zijn er periodiek weer vele dozen met speelgoed,
kinderkleding en andere waardevolle spullen naar Curaçao verscheept.
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Kas Dr.M.J.Hugenholtz
Kas Dr.M.J.Hugenholtz in Otrobanda is de enige psycheriatrische instelling op
Curaçao die zich heeft gespecialiseerd in zorg voor cliënten met de meest uiteenlopende
dementie problematiek.
De cliëntengroep bestaat uit mensen met de ziekte van altzheimer, vaatdementie,
ziekte van PICK, dementie als gevolg van AIDS en dementie als gevolg van
alcohol en drugsproblemen.
Alle 68 dementerende bewoners hebben een 24-uurs zorg en begeleiding nodig.
Zij zijn niet meer in staat zelfstandig of in familieverbande wonen.
Het welzijnsaspect voor deze bewoners is dan ook van groot belang.
De huisvesting is sterk verouderd.
Er zijn slaapzalen voor 4 tot 8 bewoners.
Zo is er geen airco, ondanks de constante warmte.
Voor alle slaapvertrekken heeft Stichting CURE-AID prachtige ventilatoren gerealiseerd.
Zo ook is er een professionele friteuze geplaatst.

Revalidatiemiddelen voor kinderen
Mede dankzij de inzet van Doove Nederland heeft Stichting CURE-AID de beschikking
gekregen over vele bruikbare hulpmiddelen voor kinderen met een verstandelijke
beperking.

Reparatie computer
Stichting CURE-AID heeft voor een zeer enthousiaste vrijwilligster op Curaçao
haar computer laten repareren, zodat zij weer een hoop mensen en goede
doelen kan ondersteunen.

Jacques Bartelomij
Nootdorp, 30 april 2015

Stichting CURE-AID - www.cure-aid.com

