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Toelichting op de financiële verantwoording 2020
In 2020 heeft Stichting Amigos €5.930 meer uitgegeven dan het totaal van de inkomsten. Als
gevolg van COVID-19 hebben we extra uitgaven gedaan en zijn een aantal inkomsten iets lager
dan de afgelopen jaren.
De inkomsten betreffen naast diverse (periodieke) donaties een aantal grote eenmalige giften.
Bij de opbrengsten uit acties is ook dit jaar een bijdrage ontvangen vanuit de Veiling met een
missie uit Zoeterwoude.
Door COVID-19 kon de jaarlijkse kaartavond helaas niet doorgaan en konden we ook niet
aanwezig zijn op diverse markten. Wel hebben we in 2020 in Nederland de statiegeldactie voort
kunnen zetten.

Steun aan organisaties in Bolivia
Tata Juan de Dios € 2.026
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 € 1.352 gedoneerd. Daarnaast heeft Amigos met € 196 de kleine Rafael geholpen
met de transportkosten voor een urgent bezoek aan de oogspecialist in La Paz.
Eind van het jaar heeft Amigos een speciale donatie van luiers en poedermelk gedaan.
Yanapasayku & Sol en Casa € 1.162
Aan de kinderen met een handicap van Yanapasayku & Sol en Casa heeft Amigos therapeutisch
materiaal (€ 235) en beschermmateriaal tegen Covid (€ 620) geschonken.
Ook dit jaar hebben we de beurs (€307) voor het speciaal onderwijs van Kevin gefinancierd.
Educatie
Schoolmaterialen Bolivia €2.360
In 2020 hebben we bijna 450 kinderen kunnen verwennen met een tasje met schoolspullen met
tandhygiëne (tandenborstel en tandpasta). De schoolspullen zijn uitgedeeld in coördinatie met
de volgende organisaties: Escuela Movil/Cerpi, Yanapasayku & Sol en Casa en de internaten
Mallorca en Misky Wasi.

Door de pandemie en de lockdown hebben we helaas de kinderen in de bergdorpjes dit jaar niet
kunnen ondersteunen. Wij hebben voor ruim 300 kinderen een lespakket gefinancierd.
Schoolmaterialen Nepal €2.000
Vanwege de maandenlange lockdown in verband met de wereldwijde COVID-19 crisis waren de
problemen in Nepal groot. Sinds het begin van de pandemie konden er miljoenen kinderen in
Nepal niet naar school. Honderdduizenden kinderen hadden geen toegang tot enige vorm van
online onderwijs. Stichting Amigos heeft de ´actie Onderwijs voor Iedereen in Nepal´
ondersteund en aan meer dan 300 kinderen lespakketten gedoneerd.
Levensmiddelenpakketten en kerstpresentjes € 11.081
In 2020 is er in Bolivia een lange lockdown van meer dan vijf maanden geweest. Hierdoor
konden veel mensen niet meer werken en hadden ze geen inkomsten want er is in Bolivia geen
sociaal vangnet. Stichting Amigos heeft daarom in juli en december tassen met levensmiddelen
gegeven aan meer dan 200 kwetsbare gezinnen van de Mobiele school en Yanapasayku Sol en
Casa. Voor de kinderen hebben we met kerst een klein cadeautje, koekjes en een tandenborstel
met tandpasta gegeven. In december had het levensmiddelenpakket natuurlijk ook een
Boliviaans kerstbrood, de paneton. Deze paneton hebben we in dit moeilijke jaar ook gegeven
aan de medewerkers van de door Amigos ondersteunde organisaties en vrijwilligers van
Stichting Amigos.
Tandartsproject, Schooltje Mano a Mano, Muziekproject
Door de pandemie is het schooltje dichtbij Tarabuco dat Mano a Mano in 2020 met steun van
Stichting Amigos zou bouwen niet gerealiseerd. Ook is het muziekproject stopgezet en zijn de
fluorbehandelingen en voorlichting over gebitsverzorging in 2020 door Covid-19 helaas niet
uitgevoerd.

