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Stichting Amigos  

Fiscaal nummer 816062997 

Financiële verantwoording Stichting Amigos 2014 
   

        Staat van baten en lasten 
      

        Baten 
       

        giften         12.940 
      padrino bijdragen               800 
      acties            7.663 
      rente               336 
      

  
  21.739 

      
Lasten 

       

                            

steun organisaties Bolivia        12.536 
      educatie          4.904        

gezondheid 
project Zambia 

         4.578 
            851 

      overige activiteiten          1.010 
      diversen             245 
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Saldo baten en lasten 
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Balans  
      

 

  
      

 
  

    
31-12-2014 

 
31-12--2013 31-12-2014 

   
31-12-2013 31-12-2014 

        Liquide middelen 
   

Eigen vermogen 
   

betaalrekening        19.072           6.304 
 

vermogen 
voorgaande 
boekjaren 

 
49.072 

                    
49.072  

spaarrekening        30.000         40.000 
 

saldo 2014 
  

      -2.768 

        Totaal         49.072         46.304 
   

49.072  46.304          
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      -2.768 

        

        

        
Toelichting op de financiële verantwoording 2014 

In 2014 heeft de Stichting Amigos een EUR 2.768 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 grote bijdrage ontvangen vanuit de Missieveiling 

Zoeterwoude.  

Acties die in 2014 in Nederland zijn georganiseerd betreffen onder meer de jaarlijkse kaartavond, de 

sint en piet actie, deelname aan de Rabobank sponsorfietstocht en het met een stand aanwezig zijn 

op diverse markten.  

 
Steun aan organisaties in Bolivia 

 

Ciruelitos 

Stichting Amigos levert sinds mei 2013 een bijdrage aan voedingsmiddelen voor het kinderdagverblijf 

Ciruelitos en heeft ook de begeleiders ondersteund in de eerste maanden van het jaar (€2382).  

Ciruelitos is een kinderdagverblijf in de arme buitenwijken van Sucre om kinderen tussen de 0 en 5 

jaar op te vangen.  

 

Tata Juan de Dios  

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

de betaling van een extra begeleidster (€1418).  

 

Psicopedagogico  

Stichting Amigos heeft aan de eerste lichting jongeren van het Psicopedagogico die een 

vervolgopleiding doen, een computer, printer, bureau´s en een aantal bijlessen geschonken. Zodat 

ook deze jongeren met een handicap middelen hebben om een studie te realiseren (€1358). 

 

Yanapasayku &Sol en Casa 

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

kunnen geven voor hun therapieën (fysiotherapie, ergotherapie, psychologische ondersteuning en 

speciaal onderwijs) (€405).  

 

Ayinakuna 

Het project voor integratie van kinderen met een handicap in de bergdorpen van Puna en Cotagaita 

op de reguliere school van Fundación Ayinakuna heeft stichting Amigos ook ondersteund in de 

workshops (€423).  

 

Vooruitbetaalde bedragen 

In december 2014 is voor de eerste 5 maanden van 2015 al geld gedoneerd voor de 

voedingsmiddelen en begeleiding bij Ciruelitos, voor de extra begeleiding en fysiotherapie bij Tata 

Juan de Dios, voor educatiebenodigdheden bij het Psicopedagogico en voor beurzen voor speciaal 

onderwijs bij Yanapasayku &Sol en Casa (€6550). 
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Educatie 

Ook in 2014 hebben we meer dan 600 kinderen blij kunnen maken met een tasje schoolspullen. 

Tijdens het schoolspullenproject krijgen de kinderen uit de  buitenwijken van Sucre en de kinderen 

die in internaten wonen, schoolspullen (€3905). Daarnaast zijn een aantal kinderen en jongeren 

geholpen met een schoolbeurs of studiebeurs. De beurs kan alleen worden besteed aan school of 

studie gerelateerde benodigdheden  en gezondheid (€998). 

 

Gezondheid 

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

Buenos Aires.  Samen met tandarts Peter Murillo is een programma opgezet van voorlichting over 

gebitsverzorging en fluorbehandelingen. Daarnaast worden bij tandarts Raul in Sucre tegen 

gereducceerde prijzen kinderen met weinig economische middelen behandeld. Ook hebben we veel 

tandenborstels en tandpasta geschonken aan de kinderen met een handicap van het Instituut 

Psicopedagogico Jovén San Juan de Dios. De tandartsbehandeling, fluorbehandelingen, tandpasta, 

tandenborstels, bekers en flos worden met dit project bekostigd (€3743).  

Café Amsterdam heeft in 2014 een aantal inzamelingsacties georganiseerd voor de kritische 

gezondheid  van Jhonatan en Sebastian. Stichting Amigos heeft deze acties verdubbeld (€656). 

Tot slot hebben we de ouderen van het verzorgingstehuis ´25 de Mayo´ ondersteund met medicijnen 

(€178). 

 

Project Zambia 

In samenwerking met de Dutch Flower Foundation en Habitat for Humanity wordt er jaarlijks een 

bouwreis georganiseerd. In 2014 is de bouwreis naar Zambia gegaan. Petra de Jong kon vanuit haar 

werk deelnemen aan deze reis en zij ging in november met een bouwgroep huizen bouwen in 

Zambia. Stichting Amigos heeft haar steentje kunnen bijdragen met de opbrengsten van de AMIGOS 

clubklaverjasavond. 

 

Overige ctiviteiten 

Amigos heeft een aantal organisaties gesteund met een concrete donatie voor een kleine activiteit 

zoals onder andere vervoer voor een excursie voor de vereniging voor werkende jongeren en 

kinderen ´NAJTS´, een maaltijd en kinderprogramma voor de kinderen van de gevangenis, violen voor 

het project Find Your Voice en een kerstmaaltijd voor de ouderen van het verpleeghuis 25 de Mayo. 


