
Stichting Amigos   

Fiscaal nummer 816062997  

Financiële verantwoording Stichting Amigos 2019  

Staat van baten en lasten  

Baten  

      

giften                                                   11.318  

acties                                                   6.527  

rente                                                          4  

                                                                               17.849  

       

  

Lasten      

              

 

organisaties Bolivia                               5.098 

 

educatie activiteiten                             7.026   

 

        

tandartsproject                                           93         

muziekproject Masis          1.310                

school Mano a Mano           5.000            

coördinatie Bolivia                                   392       

bezoekkosten project                              573            

bankkosten              192           

kantoorkosten                                           212          

                                                                   19.896        

  

  

      

Saldo baten en lasten  

  

                           -2.047        

             

  

 

 

 

 

 

 

           



Balans           

     

        31/12/18     31/12/19                                                                          31/12/18   31/12/19  

          

Liquide middelen                                                       Eigen vermogen 

betaalrekening               9.653        10.029               vermogen voorgaande jaren          54.395        54.395 

spaarrekening              45.000        42.505                saldo boekjaar                                                       -2.047 

 

                                                                                      Nog te betalen                                         258             186 

 

Totaal                 54.653        52.534                                                                             54.653       52.534 

                    

      

             

Toelichting op de financiële verantwoording 2019 

In 2019 heeft Stichting Amigos €2.047 meer uitgegeven dan het totaal van de inkomsten.     

De inkomsten betreffen naast diverse (periodieke) donaties een aantal grote eenmalige giften.  

Bij de opbrengsten uit acties is ook dit jaar een extra grote bijdrage ontvangen vanuit de Veiling 

met een missie uit Zoeterwoude.   

Acties die in 2019 in Nederland zijn georganiseerd betreffen onder meer de jaarlijkse 

kaartavond, de statiegeldactie en het met een stand aanwezig zijn op diverse markten.  

  

  

Steun aan organisaties in Bolivia  

  

Tata Juan de Dios €2.796  

Het weeshuis Tata Juan de Dios ontvangt jaarlijks een speciale bijdrage van ex-vrijwilligers voor 

de betaling van een extra begeleidster. Voor een aandeel van het salaris van deze begeleidster 

heeft Amigos €2599 gedoneerd. Daarnaast heeft Amigos met €197 twee middelbaarscholieren 

via Tata Juan de Dios geholpen met een schoolbeurs voor schoolspullen en kleding.     

  

Yanapasayku & Sol en Casa €1.102 

Aan de kinderen met een handicap van Yanapasayku & Sol en Casa heeft Amigos beurzen voor 

de kinderen voor het speciaal onderwijs gefinancierd. In het bijzonder hebben we dit jaar de 

beurs van Kevin ondersteund. 

  

Mobiele school en Cerpi  €1.200 

In 2019 heeft Stichting Amigos de tussendoortjes tijdens de speciale activiteiten voor de 

kinderen van de Mobiele school en voor de kinderen van de Cerpitos (bibliotheken van Cerpi) 

gefinancierd. 

 

 



Educatie €7.026 

In 2019 hebben we meer dan 1800 kinderen kunnen verwennen met een tasje met 

schoolspullen. De schoolspullen zijn uitgedeeld in coördinatie met verschillende organisaties 

zoals Biblioworks, Escuela Movil/Cerpi, de internaten Mallorca en Misky Wasi.  

 

Gezondheidskliniek Mano a Mano €5000 

Mano a Mano is een Boliviaanse organisatie die schooltjes in de bergdorpjes van Bolivia 

restaureert en ook gezondheidsklinieken bouwt. In 2019 heeft Stichting Amigos een deel van de 

bouw van een gezondheidskliniek in de gemeenschap ´4 de junio´ in departament Santa Cruz 

vergoed. 

 

Muziekproject Sucre Masis €1.310  

Vanaf januari 2019 is een complementair programma van 5 maanden bij Los Masis gestart om 

de jongeren het universele muzieksysteem te leren. Dit programma wordt ondersteund door 

Stichting Amigos.  

 

Gezondheid Tandartsproject €93  

Op het gebied van gezondheid is stichting Amigos in 2014 een tandartsproject gestart in Sucre 

en Buenos Aires.  Samen met tandarts Peter Murillo en Rolando Carillo is een programma 

opgezet van voorlichting over gebitsverzorging en fluorbehandelingen. In 2018 hebben tandarts 

Gary Vedia en Roberto Nava zich toegevoegd aan het team en heeft Amigos de 

fluorbehandelingen uitgebreid naar Santa Cruz.  

Alleen in mei 2019 hebben de kinderen van de internaten Misky Wasi en Mallorca 

fluorbehandelingen gehad. Door de politieke problemen eind 2019 hebben we de 

fluorbehandelingen en de tandheelkundige behandelingen toen moeten cancelen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


