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Financiële verantwoording Stichting Amigos 2017
Staat van baten en lasten
Baten

giften
acties
rente

10.499
7.334
77
17.910

Lasten

organisaties Bolivia
educatie activiteiten
tandartsproject
muziekproject
waterramp Peru
Nepal kinderopvang
coordinatiekosten Bolivia
Bezoekkosten project
bankkosten
kosten activiteiten
kantoorkosten
overige kosten

2.546
8.798
911
953
500
2.000
462
105
177
63
141
20
16.676

Saldo baten en lasten

1.234

Balans
31-12--2016 31-12-2017
Liquide middelen
betaalrekening
spaarrekening
Vooruitbetaald

4.421
49.513

8.082
46.590
496

Totaal

53.934

55.168

31-12-2016 31-12-2017
Eigen vermogen
vermogen voorgaande
boekjaren
Saldo 2017

53.934

53.934
1.234

53.934

55.168

Toelichting op de financiële verantwoording 2017
In 2017 heeft de Stichting Amigos €1.234 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 extra grote bijdrage ontvangen vanuit de
Missieveiling Zoeterwoude.
Acties die in 2017 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 €193
Stichting Amigos levert sinds mei 2013 een bijdrage aan voedingsmiddelen voor het
kinderdagverblijf Ciruelitos. Ciruelitos is een kinderdagverblijf in de arme buitenwijken van
Sucre om kinderen tussen de 0 en 5 jaar op te vangen.
In 2017 heeft Amigos op bijzondere dagen zoals de ´dag van het kind´, de ´dag van de leerling´
en de laatste dag voor de zomerstop de speciale maaltijden en activiteiten gefinancierd.
Tata Juan de Dios €1558
Ook het weeshuis Tata Juan de Dios ontvangt jaarlijks een speciale bijdrage van ex-vrijwilligers
voor de betaling van een extra begeleidster. Voor het salaris van deze begeleidster heeft
Amigos €1558 gedoneerd.
Psicopedagogico €88
Stichting Amigos heeft dit jaar een vakantie-uitje naar het zwembad in Yotala georganiseerd
voor de kinderen die ook in de vakantie op het instituut wonen. Instituto Jóven
Psicopedagogico San Juan de Dios is een organisatie die zich inzet voor kinderen met een
handicap. In de zomer gaan bijna alle kinderen naar hun familie. Ongeveer 50 kinderen hebben
geen familie en verblijven het hele jaar op het instituut. Met hen zijn we een dagje weggegaan.
Yanapasayku & Sol en Casa €402
Aan de kinderen met een handicap van Yanapasayku & Sol en Casa heeft Amigos beurzen voor
de kinderen voor het speciaal onderwijs gefinancierd.
Engelse les beurs €305
In 2017 hebben de ´padrinos´ van middelbare scholiere Inocencia haar wederom een beurs
gegeven voor Engelse lessen zodat haar toekomstkansen worden vergroot. Naast het goed
afronden van de Engelse les, is deze dame in december 2017 geslaagd voor de middelbare
school.

Educatie €8.798
In 2017 hebben we meer dan 2000 kinderen kunnen verwennen met een tasje met
schoolspullen (€7.848). Naast de organisaties waar we jaarlijks mee samenwerken, hebben we
dit jaar de steun uitgebreid naar drie schooltjes in de bergdorpen (€950) die de Boliviaanse
organisatie Mano a Mano heeft gerestaureerd.
Gezondheid Tandartsproject €911
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.
We hebben in 2017 een deel van de tandheelkundige behandelingen (€426) van eind 2016
voor de jongeren van de middelbare school van de internaten Mallorca en Misky Wasi begin
2017 betaald. Daarnaast is er nog een bedrag van €485 aan fluorbehandelingen besteed.
Projecten
Muziekproject Buenos Aires €953
Sinds september 2015 ondersteunt Amigos in de sloppenwijken van Buenos Aires een project
met muziek voor de migrantenkinderen. In 2017 is het project voortgezet en is er een van
bedrag € 953 aan dit project gedoneerd.
Childcare in Nepal €2000
In april 2016 is een childcare in Khanbari in Nepal opgericht. Stichting Amigos heeft geholpen
met materialen voor de start van dit centrum. Het dagcentrum is voor de kinderen van de
moeders die vanuit de bergdorpjes naar Khanbari komen voor een opleiding weven en het
maken van producten van vezels van brandnetels. Ook in 2017 heeft Stichting Amigos dit
centrum ondresteund (€ 2.000).
Noodhulp overstroming Noord-Peru €500
In begin 2017 werd het noorden van Peru geteisterd door hevige overstromingen. De
organisatie Eco Journeys Peru heeft voor noodhulp (voedingsmiddelen, dekens,
verzorgingsproducten, water etc.) gezorgd. Ook hebben ze een medische en tandheelkundige
campagne uitgevoerd voor 220 personen die door de overstroming tijdelijk in tenten moesten
leven. Stichting Amigos heeft de tandheelkundige campagne ondersteund (€500).

