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Toelichting op de financiële verantwoording 2015
In 2015 heeft de Stichting Amigos EUR 5.598 minder 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 2015 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 (€3.269). 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. Daarnaast heeft Amigos ook geholpen met
fysiotherapie voor de kinderen. (€2.481).
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
(€721).
Daar de kinderen geen goed ondergoed en schoenen meer hadden, heeft Amigos dit
gedoneerd (€650).
Yanapasayku &Sol en Casa
Aan de kinderen met een handicap van Yanapasayku&Sol en Casa heeft Amigos
benodigdheden kunnen geven voor hun therapieën en beursen voor de kinderen
(fysiotherapie, ergotherapie, psychologische ondersteuning en speciaal onderwijs) (€1.293).
Ayinakuna
Ayinakuna is een Boliviaanse stichting uit Sucre, die zich inzet voor de mensen met een
beperking in de bergdorpen en berggemeenschappen van het departement Chuquisaca en
Potosi. Stichting Amigos en Ayinakuna hebben afgelopen jaar de vereniging voor mensen met
een beperking in Yotala, een dorpje vlakbij Sucre, met de organisatie ondersteund. Door
middel van workshops is de organisatie van de vereniging Yotala APEDMY versterkt. Daarnaast
heeft Amigos geholpen om alle ‘papieren’ te verkrijgen, waardoor het een vereniging wordt

met bestaansrecht, zodat ook zij aanspraak kunnen maken op het staatspotje voor
gehandicapten (€1.777).

Educatie
Ook in 2015 hebben we 150 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. Een deel van het geld is gereserveerd voor de actie van
2016 en sportspullen voor een school in de bergendorpen (€1.909).
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. In 2015 hebben we het
tandartsproject voortgezet. Door de economische situatie in Argentinië is het restantbedrag
van 2014 gebruikt voor de materialen.
Daarnaast hebben we een actie voor de gezondheid van een kind (een hartoperatie) kunnen
verdubbelen (€272).
Muziekproject Buenos Aires
Sinds september 2016 ondersteunt Amigos in de sloppenwijken van Buenos Aires een project
met muziek voor de migrantenkinderen (€ 2.266)
Project Nepal
Door de aardbeving in Nepal, kon dit land wel wat hulp gebruiken in 2015. Amigos heeft
geholpen met de vloer en het opknappen van een school die tijdens de aardbeving enorm was
beschadigd (€4.000).

