
 

 
 

FINANCIEEL VERSLAG  
STICHTING AMIGOS 

 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dr. van Noortstraat 150 
2266 HB Stompwijk 
Tel: 071 580 23 78 

e-mail: info@stichtingamigos.nl  
Internet: www.stichtingamigos.nl 

KvK: 272 633 12 
Rabobank: 3959 02 452 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

INLEIDING            3
       
1. FINANCIEEL OVERZICHT         4 

1.1 Financieel overzicht Amigos 2005        4 
1.2 Amigos inkomsten in 2005        4 
1.3 Amigos bestedingen in 2005        5 
 
 

2. CENTRO EDUCATIVO ÑANTA          7 
2.1 Centro Educativo Ñanta         7 
2.2 Vaste maandelijkse kosten Ñanta        7 
2.3 Projecten           9 
2.4 Educatie           9 
2.5 Geboortecertifcaten          9 
2.6 Danskleding voor optocht Virgen de Guadelupe   10   
2.7 Kerst 2005         10 
2.8 Constructieproject Ñanta       10 
2.9 Overig          11 
2.10 Investeringen: materiaal armbandjes & ansichtkaarten  11 
2.11 Reserveringen Ñanta  voor 2006     12

     
 

3. ÑANDÉ ROGA         13 
3.1 Vaste Maandelijkse kosten       13 
3.2 Educatie         13 
3.3 Naaiatelier ‘Taller de ropa’       14 
3.4 Houtsnijwerkplaats                 15  
3.5 Microkrediet         16 
3.6 Overig          16 
3.7 Reserveringen Ñandé Roga voor 2006     17 
 

4. OVERIGE PROJECTEN                  18 
4.1 Weeshuis Nepal: Hamro Jivan      18 
4.2 Weeshuis Indonesië Bamgetayu      18 
4.3 Weeshuis Bolivia: Tata Juan de Dios     19 
4.4 Psicopedagogico        19 
4.5 Asociación Charles de Foucauld      20 
4.6 Reserveringen voor 2006       21 
 
 

5. OPERATIONELE KOSTEN STICHTING AMIGOS            22 

Financieel verslag Stichting Amigos 2005 2



Dr. van Noortstraat 150 
2266 HB Stompwijk 
Tel: 071 580 23 78 

e-mail: info@stichtingamigos.nl  
Internet: www.stichtingamigos.nl 

KvK: 272 633 12 
Rabobank: 3959 02 452 

INLEIDING 
 
Stichting Amigos is zo’n twee en een half jaar geleden opgericht. Door uw vertrouwen in 
onze jonge Stichting hebben we heel veel goeds kunnen doen in de centra en projecten die 
Stichting Amigos steunt.  
 
In dit verslag laten wij u concreet zien wat er allemaal gedaan is met uw donatie. Allereerst is 
er een financieel overzicht gegeven van de inkomsten en bestedingen van Stichting Amigos 
in 2005. Daarna is per project een omschrijving van de bestedingen weergegeven. Tot slot 
zijn we ook ingegaan op de kosten die Stichting Amigos heeft gemaakt. 
 
Bedankt voor uw vertrouwen en steun! 
 
 

Stichting Amigos      
 

Theo Duyvesteijn   Robin Kuijpers 
Lia de Jong-Zwetsloot  Anna Lutteroth 
Linda de Jong    Yvonne Tindemans 
Ilonka Prins    Cynthia van der Heijden 
Lydia Dijon    Clazien Pouw 
     Anne Vincenten 
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1 FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING AMIGOS 2005 
 
In dit hoofdstukstuk is allereerst een financieel overzicht van 2005 opgenomen. Daarna 
wordt er ingegaan op de bronnen van inkomsten en de bestedingen. 
 
 
1.1 Financieel overzicht Amigos 2005 
In het onderstaand overzicht zijn inkomsten en uitgaven van Stichting Amigos opgenomen.  
 
 Saldo 01-01-05 16.087,10   
 Donaties particulieren (42)   5.328,30  
 Donaties stichtingen & organisaties (15) 11.037,96  
 Opbrengsten activiteiten  2.071,50  
 Totaal inkomsten 2005 18.437,76  
 Te besteden bedrag in 2005 € 34.524,86  
   
 Bestedingen Ñanta -9.884,26  
 Bestedingen Ñandé Roga -5.422,43  
 Bestedingen overige projecten -9.245,26  
 Operationele kosten Stichting Amigos -396,64  
 Kosten Stichting Amigos Zuid-Amerika  -361,50  
 Totale bestedingen in 2005 € 25.310,09- 
   
 Saldo 31-12-05 € 9.214,77 
 
 
1.2 Amigos inkomsten in 2005 
In 2005 heeft Stichting Amigos uit de volgende bronnen donaties gehad: 42 particulieren, 15 
organisaties & stichtingen en 6 activiteiten 
Van de donaties van particulieren zijn er zes trouwe donateurs die maandelijks een bijdrage 
overmaken aan Stichting Amigos. Voor de continuïteit van de centra die wij ondersteunen 
zijn wij erg blij met deze maandelijkse donaties. Daarnaast komen er ook giften van 
verjaardagen, huwelijksfeesten en tuinfeesten.  
Van 15 organisaties, bedrijven en stichtingen hebben we in 2005 meer dan € 11.000 aan 
donaties ontvangen, waaronder de opbrengst van de Rabobank Sponsorfietstocht. 
De activiteiten die wij hebben georganiseerd in 2005 zijn onder andere een informatieavond, 
klaverjasavond, Sint & Piet actie, rommelmarkten, internetverkopen, armbandjesverkoop. 

Verdeling inkomsten 2005

29%
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11%

Donaties
particulieren

Donaties
stichtingen &
organisaties
Opbrengsten
activiteiten
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1.3 Amigos bestedingen in 2005 
In de onderstaande tabel zijn de bestedingen en eventuele reserveringen voor 2006 
opgenomen. 
 
§ Te besteden bedrag Ñanta   € 13.956,43
2.2 Vaste kosten Nanta -4.920,00  
2.3 Projecten -1.000,00  
2.4 Educatie -518,20  
2.5 Geboortecertificaten -365,00  
2.6 Danskleding voor optocht -145,43  
2.7 Kerst -213,18  
2.8 Constructieproject -1.350,00  
2.9 Overig -946,45  
2.10 Materiaal armbandjes projecten -250,00  
 2000 ansichtkaarten Ñanta -176,00  
 Bestedingen Ñanta  -€ 9.884,26 
   
2.11 Reservering 2006 Nanta € 4.072,17 
 Vaste kosten 6 maanden 2610,00  
 Activiteiten half jaar 2006 500,00  
 Capoeira 2006 350,00  
 Educatie 450,00  
 Overig 162,17  
   
   
§ Te besteden bedrag Ñandé Roga  € 6.992,96
3.1 Vaste kosten Ñandé Roga -1.122,23  
3.2 Educatie -1.086,09  
3.3 Naaiatelier -1.646,65  
3.4 Houtsnijwerkplaats -340,53  
3.5 Microkrediet -832,14  
3.6 Overig -394,53  
 Bestedingen Ñandé Roga -€ 5.422,17 
   
3.7 Reserveringen Ñandé Roga 2006 € 1.570,79 
 Vaste kosten 6 maanden 1050,00  
 Overige projecten 520,79  
   
   
§ Te besteden bedrag overige projecten  € 12.041,25
4.1 Weeshuis Nepal -200,00  
4.2 Weeshuis Indonesië -1000,00  
4.3 Weeshuis Tata Juan de Dios -332,36  
4.4 Psicopedagogico afdeling Pediatria -483,79  
4.5 Psicopedagogico afdeling Psiquiatria infantil -1.155,50  
4.6 Psicopedagogico afdeling escuela -4.373,61  
4.7 Charles de Foucauld -1.700,00  
 Bestedingen overige projecten -€ 9.245,26 
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4.8 Reserveringen overige projecten 2006 € 2.795,99 
 Weeshuis Tata Juan de Dios 417,67  
 Psicopedagogico afdeling Pediatria 116,21  
 Psicopedagogico afdeling Psiquiatria infantil 65,75  
 Psicopedagogico afdeling escuela 1.696,36  
 Overige projecten 500,00  
   
§   
5.1 Operationele kosten Stichting  € 1534,14
 Bankkosten -80,62  
 Kamer van koophandel -22,76  
 Presentatiemateriaal foto/videobandjes/kabel  -146,02  
 Informatieavond -28,28  
 Inkt & papier -94,98  
 Inschrijfgeld deelname Leidschendam Leeft -15,00  
  -€ 387,66 
5.2 Kosten in Zuid-Amerika  
 Koersverschillen pinnen Bolivia -8,98  
 Projectbezoeken -192,00  
 Materiaal voor projecten -84,50  
 Communicatiekosten -35,00  
 Kerstkaarten + foto’s verzenden -50,00  
  - € 370,48 
   
5.3 Reserveringen kosten Stichting Amigos 

2006 
€ 776,00 

 Administratieve kosten  300,00  
 Kosten Zuid-Amerika 250,00  
 Video montage / ander beeldmateriaal /overig 226,00  

 

Verdeling bestedingen 2005

42%

21%

35%

1%

1%
Bestedingen Nanta

Bestedingen Nande
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Bestedingen Overige

Operationele kosten
Stichting Amigos
Kosten Stichting
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Uit de taartdiagram is af te lezen dat het meeste geld besteed is bij Centro Educativo Ñanta. 
Slechts twee procent van de bestedingen gaat naar de operationele kosten van Stichting 
Amigos en kosten die gemaakt zijn voor Zuid-Amerika. Deze kosten zijn gefinancierd uit de 
opbrengsten van een aantal activiteiten in 2004. Dit betekent dat alle donaties van 
particulieren, bedrijven, organisaties en stichtingen bij centra en projecten die Stichting 
Amigos ondersteunt worden besteed. 2 
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2  CENTRO EDUCATIVO ÑANTA 
 
Ñanta is een educatief centrum dat de werkende kinderen van de Boliviaanse stad Sucre 
ondersteunt. Deze kinderen, afkomstig van arme en instabiele gezinnen, moeten geld 
verdienen om zichzelf en hun familie te onderhouden. Er wordt een middagmaaltijd verstrekt 
en er is dagelijks een scala aan  activiteiten zoals tekenen, schilderen, muziek maken en het 
maken van allerlei soorten handwerk. 
Ñanta is een dagcentrum waar elke dag zo´n 80 tot 100 kinderen en jongeren komen die op 
de straat werkzaam zijn. Het centrum telt zo´n 150 geregistreerde kinderen en jongeren. De 
kinderen en jongeren werken op straat als schoenenpoetsers, tassendragers, 
snoepjesverkopers, krantenverkopers, autowassers etc.  
 
 
2.1 Centro Educativo Ñanta 
Het centrum werd opgericht in het jaar 1995 in La Parroquia de San Francisco, door de 
groep REZA, die iedere zondag brood en melk gaf aan de schoenpoetsers van het centrale 
plein in Sucre (Bolivia). Later is het project verhuisd naar “La Pasoral Juvenil” waar hetzelfde 
initiatief werd voortgezet. In juli 2000 werd het werk geherstructureerd en werd de naam “La 
Calle” (vertaling: de straat) gekozen. Toen werd ook de dagelijkse maaltijd voor de prijs van 
50 centavos ( 5 eurocent) ingesteld. In januari 2001 werd er opnieuw verhuisd, naar de 
huidige locatie, “La Casa de la Juventud”. 

Naast het eten waren er activiteiten zoals voetbal, muziek en spelletjes. Het centrum begon 
met het maken van autochtone muziek en de band Ayllu Pukara werd opgericht. In juni 2002 
kwam er een werkplaats voor het maken van artesanias (handwerk) en eind 2002 voor het 
tekenen en schilderen. In het begin van 2003 werd de organisatie geherstructureerd naar de 
huidige vorm. De naam werd veranderd in “Centro Educativo Ñanta” (vertaling: Educatief 
Centrum ‘de weg’). 

Het bijzondere van dit centrum is dat de kinderen worden betrokken bij de uitvoering en 
organisatie van de activiteiten. Zélf doen, meedenken en leren; een educatief centrum in de 
breedste zin van het woord. Het streven is om deze kinderen een veilige en vertrouwde plek 
te bieden waar ze weer een echt kind kunnen zijn. 
 
 
2.2 Vaste maandelijkse kosten Ñanta 
Stabiliteit is erg belangrijk voor het centrum. Daarom heeft Educatief Centrum Ñanta 
behoefte aan vaste arbeidskrachten die de kinderen goed  kunnen begeleiden en het 
centrum een duurzame structuur geven. De hoofdverantwoordelijke, coördinator en de 
verantwoordelijke voor de verschillende afdelingen zijn professionele werknemers. De 
overige werknemers (subcoördinatrice, kokkin, assistenten, schoonmaakster) zijn een aantal 
jongeren van Ñanta. Zij werken dus niet meer op de straat maar hebben hun werk gekregen 
in het centrum. Educatief Centrum Ñanta is er voor en door de werkende straatkinderen. 
Daarnaast zijn er nog een zevental buitenlandse vrijwilligers werkzaam in het centrum. 
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Naast de betaling van deze vaste kosten zoeken we samen met het centrum naar het 
financieren van speciale uitgaven voor andere projecten, zoals het aanschaffen van nieuw 
materiaal of het verbeteren van de infrastructuur van het centrum. Maar wij geven de 
prioriteit aan de stabiliteit en continuïteit van het centrum door de ondersteuning in de vaste 
maandelijkse kosten.  
Om u een idee te geven over kosten van het Centrum is hieronder de begroting van de 
maandelijkse kosten van Centrum Ñanta opgenomen.  
 
Begroting maandelijkse kosten voor 2005 

Post Maandelijks in $  
Operatieve kosten Maandelijks in $

Hoofdverantwoordelijke 271,00 Kantoor 20,00
Coördinator 184,00 Assistenten activiteiten 10,00
Verantwoordelijke sociale hulp 163,00 Eten 295,00
Verantwoordelijke educatie  114,00 Muziek 10,00
Verantwoordelijke slaapopvang 54,00 Tekenen-handwerk 32,00
Verantwoordelijke muziek 54,00 Sociaal werk 12,50
Verantwoordelijke creativiteit 54,00 Educatie 12,50
Sub-Coördinatrice 50,00 Slaapplaats 22,50
Kokkin 35,00 Water, licht, internet etc. 100,00
Bereiding thee en tussendoortje 14,00 Reparaties 35,00
Schoonmaakster 16,00  
Assistenten (6 personen) 57,00  
Totaal salarissen $ 1.066,00  $ 549,50
  
TOTAAL $ 1.615,50 per maand 
 
 
Alle maandelijkse vaste kosten worden gefinancierd vanuit Europa door het Netwerk 
Europese Steun (RAE – SoliNats), dat gevormd wordt door ex-vrijwilligers uit Zwitserland, 
Duitsland, Frankrijk, België en Nederland (Stichting Amigos). 
In 2005 heeft Stichting Amigos met € 4.920,00 bijgedragen aan de maandelijkse kosten. In 
totaal waren de vasten kosten in 2005 € 15.528,02 .  
 
In juli 2005 is Ñanta gelegaliseerd, dit betekent dat het nu een officieel ingeschreven NGO 
(Non Govermental Organisation) in Bolivia is. Deze legalisatie heeft ervoor gezorgd dat de 
vaste kosten zijn gestegen. Er moeten nu bijvoorbeeld ook sociale lasten en belasting 
afgedragen worden. Het voordeel van de legalisatie is dat Centro Educativo Ñanta nu een 
erkende organisatie is, waardoor zij  ook ondersteuning in het land zelf kunnen aanvragen bij 
de overheid en andere NGO’s. Daarnaast hebben de medewerkers door de legalisatie recht 
op sociale zekerheid gekregen. 
Door de legalisatie en uitbreiding zullen de vaste maandelijkse kosten in 2006 $ 2.250  per 
maand zijn. Stichting Amigos zal zich inzetten om maandelijks een bedrag van € 435 voor de 
vaste kosten van Ñanta te financieren. 
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2.3 Projecten  
Naast de vaste maandelijkse kosten zamelt Stichting Amigos geld in voor projecten. Deze 
projecten financieren wij samen met SoliNats. 
De projecten lopen uiteen van activiteiten voor de kinderen tot kosten voor de legalisatie. 
Jaarlijks zijn er drie armbandjesprojecten. Kinderen maken armbandjes in ruil voor 
schoolspullen, kleding enz. Deze macraméarmbandjes worden door de verschillende 
organisaties in Europa verkocht. 
In totaal is er voor bijna € 16.000 besteed aan projecten bij Centro Educativo Ñanta. 
Stichting Amigos heeft met zo’n € 5.000 bijgedragen aan deze kosten. 
Van de (algemene) projectbestedingen van € 13.800 van Centro Educativo Ñanta heeft 
Stichting Amigos € 1000 bijgedragen. Daarnaast zijn er door Stichting Amigos voor € 4.000 
nog een aantal specifieke projecten gefinancierd tijdens het verblijf van Linda de Jong in 
Zuid-Amerika. Deze zijn beschreven in de volgende paragraven. 
 
 
2.4 Educatie 
De meeste kinderen gaan regelmatig naar school, maar hebben niet genoeg geld om  
schoolspullen aan te schaffen. Bovendien hebben de kinderen vaak niet voldoende tijd om 
hun huiswerk te maken, omdat zij moeten werken. In het begin van ieder schooljaar 
organiseert Ñanta een uitwisseling van schoolspullen (onder andere schriften, potloden, 
pennen, rugzakken, etc.), die goedkoop ingekocht zijn, tegen door de kinderen zelf gemaakt 
handwerk. Op deze manier verkrijgen de kinderen door het maken van armbandjes en 
andere sieraden het schoolmateriaal zonder te betalen. 
Zo’n 2 jaar is er ook een dagelijkse huiswerkbegeleiding in het centrum. Als de kinderen 
behoeften hebben aan een rustige ruimte of moeilijkheden hebben met hun schoolwerk, 
kunnen ze hiervan gebruik maken. Er zijn vrijwilligers die de kinderen helpen  met het 
inhalen van een leerachterstand. 
Bij eventuele problemen worden er gesprekken met school, ouders en instanties gehouden. 
De kinderen worden gemotiveerd en gestimuleerd om naar school gaan. In vakanties en vrije 
uren is er ruimte voor het spelen van educatieve spelletjes, het (samen) lezen van een boek, 
gezamenlijk naar een museum of park gaan of het schrijven van een verhaal of gedicht voor 
het tijdschrift van het centrum. 
 
Educatief centrum Ñanta probeert steeds professioneler om te gaan met de educatieve 
behoeften van de kinderen. Stichting Amigos heeft geholpen in het voorzien van een aantal 
educatieve behoeften. 
 

 

 Bedrag in euro
Schoolboeken voor de bibliotheek  265,80
Boekenkast 116,40
Vergoeding assistente  136,00
TOTAAL € 518,20

 
2.5 Geboortecertificaten 
Geboortecertificaat: in Nederland heel normaal om deze te hebben, in Bolivia ligt dit echter 
heel anders. Veel kinderen, die van het ‘platteland (lees berggemeenschappen)’ naar de 
stad migreren, hebben geen geboortecertificaat of het certificaat is niet correct.  
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Dit is een groot probleem want de geboortecertificaten zijn nodig om kinderen in te kunnen 
schrijven op school. Daarnaast  kunnen de kinderen met een correct geboortecertificaat later 
makkelijk een identiteitsbewijs verkrijgen.  
Het geboortecertificaat herzien gaat gepaard met allerlei juridische regels en kost geld. Soms 
is het wat administratiekosten voor een kleine correctie maar als er een rechter bij betrokken 
moet worden dan kan het bedrag aanzienlijk oplopen. 
Centro Educativo Ñanta heeft € 365 ontvangen van Stichting Amigos. Voor 100 kinderen is 
er gemiddeld € 3,65 uitgetrokken om hun certificaat te kunnen herzien. De kinderen maken 
in ruil voor een correct geboortecertificaat vijf armbandjes. 
 
 
2.6 Danskleding voor de optocht Virgen de Guadalupe 
Begin september is het groot feest in Sucre voor de beschermheilige van de stad de Virgen 
de Guadelupe. Vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2005 waren er grote optochten met 
traditionele dansen. Alle scholen, instituten, organisaties, universiteiten waren van de partij. 
Met Centro Educativo Ñanta hebben we op vrijdag een dans uit Zuid-Bolivia gedanst, 
genaamd Arete Guasi en zaterdag een dans uit Noord-Potosi genaamd Jula Jula. Naast het 
dansen werd ook de muziek geheel door Ñanta verzorgd. 
Met donaties van andere vrijwilligers en een aanvulling van Stichting Amigos met ruim € 145 
werd dit voor alle kinderen een fantastisch evenement. Met de bijdrage van Stichting Amigos 
is de kleding voor de dames voor de dans Jula Jula  aangeschaft. Zij hebben zelf het geld 
hier niet voor. De kleding is eigendom van het centrum en kan nu ook voor andere 
gelegenheden gebruikt worden.  
 
 
2.7 Kerst 2005 
Kerst is ook in Bolivia erg belangrijk. Bij Centro Educativo Ñanta was er voor kerst een 
feestelijk programma. Op 20 december was er ´s morgens voor iedereen dus ook voor 
moeders en vaders (op het plein) chocolademelk en buñuelos (Boliviaanse oliebollen).  
´s Middags was er voor de kinderen thee met brood, ook werden er cadeautjes uitgewisseld 
en gedanst.  
De kinderen kopen voor elkaar cadeautjes met het geld dat ze in ruil voor het maken van 
armbandjes krijgen. Gezamenlijk met een begeleider kopen ze een cadeau voor een ander 
kind en een cadeau voor hun familie. 
Woensdag 21 december krijgen de kinderen een gratis kerstlunch, een typisch Boliviaans 
gerecht ´Picana´ en ´s middags worden er spelletjes gespeeld. ‘Picana is een speciale saus 
met stoofvlees, rozijnen en groenten’. 
Voor € 213 van Stichting Amigos konden het eten en drinken (chocolademelk met buñuelos,  
thee met brood, typische lunch ´Picana) van het mooie kerstevenement gefinancierd worden 
 
 
2.8 Constructieproject Ñanta   
In de afgelopen drie jaar is het centrum in allerlei opzichten enorm gegroeid Zo kwamen er in 
2002 slechts zo´n 20 kinderen dagelijks eten, momenteel zijn dit er 80 tot 100. Ook is het 
aantal activiteiten in het laatste jaar uitgebreid met huiswerkbegeleiding, capoeira, brood 
bakken en jam maken, sociale en medische hulp. Voor de kinderen die geen huis hebben of 
niet terug kunnen keren naar hun families, huurt het centrum een huis.  
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Deze groei van het centrum heeft er voor gezorgd dat er ruimtegebrek is. Er is niet genoeg 
plaats voor de kinderen om te eten en de directeur van Ñanta deelt zijn kantoor met de 
maatschappelijk werkster en verpleegster. In het lokaal voor de huiswerkbegeleiding wordt 
zaterdags brood gebakken. Daarnaast bevindt zich op dit moment het lokaal voor 
huiswerkbegeleiding en dat zit weer naast het lokaal voor de muziekactiviteiten. Het is niet 
erg bevorderlijk om huiswerk te maken met panfluitmuziek op de achtergrond. 
 
De Boliviaanse architect en vrijwilligster van Ñanta Wendy heeft de plannen voor de bouw 
van nieuwe lokalen gereed. Voor een bedrag van zo´n 12.000 US dollar kan een gebouwtje 
met 4 lokalen gerealiseerd worden. Één lokaal voor huiswerkbegeleiding, één voor de 
maatschappelijk werkster Mirtha, één voor tekenen/schilderen en handwerk, één voor de 
oven om brood te bakken en jam te maken.  
Het lokaal waar op dit moment tekenen/schilderen en handwerk wordt gegeven zal 
bijgevoegd worden bij de eetruimte. De ruimte waar nu huiswerkbegeleiding wordt gegeven 
zal voor muziek gebruikt gaan worden en de muziekruimte voor capoeira of medische hulp. 
 
Het constructieproject zal in twee fasen uitgevoerd worden. Samen met SoliNats (Ñanta-
België en Ñanta-Zwitserland) heeft Stichting Amigos geld ingezameld voor de eerste fase  
($ 6.000). Stichting Amigos probeert een bedrag van € 2.250 in te zamelen. In 2005 heeft 
Stichting Amigos €1.350 voor dit project bijeen gebracht. 
 
2.9 Overig 
In onderstaand  tabel zijn een aantal losse, soms urgente, bestedingen opgenomen.  
 

  

 Bedrag in euro
Meubels voor kantoor  240,40
Computerscherm (tweedehands) 110,00
Muziekinstrumenten (Toyos) 150,00
Bed voor opvanghuis 75,00
Digitale camera 191,97
Overig (voetbaltafel, kleding voor kinderen) 179,08
TOTAAL € 946,45

 
2.10 Investeringen: materiaal armbandjes  &  ansichtkaarten 
Aangezien de kinderen wel eens armbandjes maken in ruil voor een dienst of spullen, moet 
er ook geïnvesteerd worden in het materiaal van de armbandjes. In 2005 heeft Stichting 
Amigos € 250 besteed aan materiaal voor armbandjes. Deze investering is gefinancierd met  
een deel van de opbrengsten van de verkochte armbandjes. 
De ansichtkaarten van Ñanta zijn gefinancierd uit de opbrengsten van onze Sint & Piet-actie 
2004. De kaarten zijn nu natuurlijk te koop en de opbrengsten zijn voor Ñanta.  
 

 

 Bedrag in euro
Materiaal voor armbandjes Ñanta 250,00
2000 ansichtkaarten Ñanta 176,00
TOTAAL € 426,00
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2.11 Reserveringen Ñanta voor 2006 
In de pot voor Centro Educativo Ñanta zit op 31-12-05 nog  ruim  € 4.000.  Deze buffer 
kunnen we voor een deel goed gebruiken om de maandelijkse vaste kosten van € 435 per 
maand in 2006 te kunnen blijven financieren. Deze kosten komen maandelijks terug en zijn 
voor de continuïteit van het centrum onmisbaar. 
Daarnaast heeft Stichting Amigos in overleg met SoliNats toegezegd om een aantal 
projecten in 2006 te financieren zoals capoeira, armbandjesproject voor schoolspullen, kerst, 
activiteiten etc. Kortom, dit geldbedrag is al geheel gereserveerd voor specifieke bestedingen 
in 2006. 
 

Financieel verslag Stichting Amigos 2005 12



Dr. van Noortstraat 150 
2266 HB Stompwijk 
Tel: 071 580 23 78 

e-mail: info@stichtingamigos.nl  
Internet: www.stichtingamigos.nl 

KvK: 272 633 12 
Rabobank: 3959 02 452 

 
3 ÑANDÉ ROGA 
 
Sinds mei 2003 is Ñandé Roga actief in het ondersteunen van  arme families in de buitenwijk 
‘Aeroclub’  in Posadas, Argentinië. Er zijn kleinschalige deelprojecten opgezet die bijdragen 
aan de ontwikkeling van de wijk. De deelprojecten zijn een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, 
informatica, houtsnijwerkplaats en het melkuurtje voor de kinderen.   De deelprojecten zijn 
door ruimtegebrek bij het huis van oprichtster Lorena naar locaties in de buurt verhuisd. Het 
kledingproject is verplaatst naar een kapelletje  van de wijk ‘Eva’, gelegen op vijf minuten 
loopafstand van de wijk ‘Aeroclub’. De houtsnijwerkplaats bevindt zich in een ruimte bij de 
schoonzus van Lorena. In het huis van Lorena bevindt zich momenteel de bibliotheek, waar 
kinderen huiswerkbegeleiding krijgen en boeken kunnen opzoeken. Ook kunnen zij 
computerles krijgen van een informaticastudent.   
Op alle locaties van Ñandé Roga wordt er aan de kinderen van de wijk gedacht. De kinderen 
krijgen een tussendoortje. Al met al is het project enorm gegroeid en krijgen steeds meer 
families in deze arme buitenwijken van Posadas een steuntje in de rug. 
De giften welke Stichting Amigos ontvangt worden gebruikt om de vaste lasten te 
bekostigen. Verder worden deze gebruikt om afgebakende activiteiten en/ of deelprojecten te 
financieren. In paragraaf 3.1 ziet u uit welke kosten de vaste lasten bestaan. Vanaf paragraaf 
3.2 worden de deelprojecten/ activiteiten beschreven. 
 
 
3.1 Vaste maandelijkse kosten  
Ñandé Roga draait op lokale vrijwilligers. Lorena zet zich met veel liefde geheel belangeloos 
in voor ’haar’ project Ñandé Roga. Zij heeft haar huis ter beschikking gesteld voor dit project, 
waardoor er geen huurkosten zijn. Ook de andere locaties zijn belangeloos beschikbaar 
gesteld. Naast Lorena heeft dit project nog een aantal belangrijke vrijwilligers, schoonzus 
Sonia, een naailerares en twee leerkrachten voor de wijk ‘Eva’.  
De maandelijkse vaste lasten bestaan voornamelijk uit producten voor het tussendoortje 
(voeding), gas, licht en schoonmaakmiddelen. 
 
Begroting maandelijkse kosten voor 2005 Ñandé Roga 

 

De totale vaste kosten, die Stichting Amigos heeft bijgedragen, bedroegen in 2005      

Post Maandelijks in € 
Gas, licht, water, belasting 25,00 
Voedingsmiddelen (meel, melk, suiker, olie etc) 65,00 
Schoonmaakmiddelen 10,00 
Overig (transport, printen, internet) 20,00 
TOTAAL  € 110,00 

€ 1.122,00.  
 
 
3.2 Educatie 
Pedagogische hulp (huiswerkbegeleiding) 
Educatie is de basis van ontwikkeling. Het is dus erg belangrijk dat deze kinderen leren, om 
in de toekomst zelfstandig vooruit te kunnen gaan. De kinderen gaan naar school in een 
naastgelegen wijk.  
Veel kinderen hebben een grote achterstand op school. Er zijn kinderen die al voor de derde 
keer dezelfde klas overdoen.  
 

Financieel verslag Stichting Amigos 2005 13



Dr. van Noortstraat 150 
2266 HB Stompwijk 
Tel: 071 580 23 78 

e-mail: info@stichtingamigos.nl  
Internet: www.stichtingamigos.nl 

KvK: 272 633 12 
Rabobank: 3959 02 452 

Extra pedagogische hulp in de vorm van huiswerkbegeleiding was zeer gewenst. Immers de 
ouders van deze kinderen zijn vaak ongeschoold en kunnen hun kinderen niet helpen met 
het huiswerk. 
Sinds juni 2004 geeft Paola een aantal middagen per week huiswerkbegeleiding. Paola is 19 
jaar en woont met haar familie naast Lorena. Voor de begeleiding krijgt zij 40 pesos per 
maand (ongeveer € 11), dit geld kan zij besteden aan schoolspullen voor haarzelf. 
 
Computerles 
Het is belangrijk voor de toekomst van de kinderen dat zij met computers leren omgaan. Het 
vergroot de kans op een baan. Op school krijgen de kinderen vaak wel het vak informatica 
maar dan alleen het theoriegedeelte door gebrek aan computers. Hernan is een 
informaticaleraar en geeft de kinderen computerles. Nu hebben ze de gelegenheid om het 
praktijkgedeelte bij Hernan te leren en bovendien vinden zij de computerlessen erg leuk. 
Hernan woont niet in de wijk maar kent Ñandé Roga doordat hij met de jongerenmissiegroep 
van de Katholieke kerk vorig jaar een aantal keer heeft gezongen met de kinderen bij Ñandé 
Roga. Het eerste jaar heeft hij de lessen als vrijwilligerswerk gedaan. In 2005 heeft Stichting 
Amigos voor een vergoeding van € 18,50 per maand betaald. 
Daarnaast helpt Hernan Lorena met het bijhouden van de administratie in de computer en 
communicatie met Stichting Amigos via e-mail.   
 
Extra computer 
Voor de toekomst van deze kinderen is het dus een pré als ze met de computer overweg 
kunnen. In het afgelopen jaar hebben een aantal kinderen de eerste basisvaardigheden 
achter de computer geleerd en willen dit natuurlijk graag blijven oefenen. Paola helpt Hernan 
momenteel doordat zij de jonge kinderen computerles geeft. Er is een grote behoefte om met 
de computer te leren omgaan. Met één computer kan lang niet aan de behoefte worden 
voldaan. Ñandé Roga wilde graag twee ´eenvoudige´ computers toevoegen aan ´Biblioteca 
Aeroclub´. De kinderen kunnen voor een kleine vergoeding zelf gaan oefenen en hun 
computercapaciteiten vergroten. Ook is het dan mogelijk dat zowel Paola als Hernan tegelijk 
les geven. Door Stichting Amigos is een nieuwe computer gefinancierd. 
 
 Bedrag in € 
Schoolspullen, boeken, papier etc.  178,88
Inkt en assesoires voor computer 72,19  
Computer, randapperatuur, installatie 435,60
Computertafel 83,21
Pedagogische hulp (huiswerkbegeleiding) 94,31  
Computerles    221,90 
TOTAAL €1.086,09 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 Naaiatelier ‘Taller de ropa’ 
Naast het kapelletje in de wijk ‘Eva’ is een gemeenschappelijke ruimte waar de moeders 
sinds mei 2003 kleding vermaken en naailessen kregen. Daarnaast krijgen de kinderen van 
de wijk een aantal keer per week een tussendoortje met melk. Dit tussendoortje wordt 
gefinancierd van de inkomsten van de verkoop van de vermaakte kleding.  
 
Vernieuwen van het dak 
Wanneer het regende, viel er meer regen in de gemeenschappelijke werkplaats dan 
erbuiten. Met een bijdrage van Stichting Amigos van € 1.140,00 is het gehele dak na de 
zomervakantie (in maart/april 2005) vernieuwd. 
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Dakreparatie gemeenschappelijke werkplaats In euro
Materialen (cement, hout, spijkers, bakstenen, golfplaten etc.) 728,40
Arbeid 411,60
TOTAAL  € 1.140,00
 
Overige ondersteuning 
Een jaar lang heeft vrijwilligster Yoli naailessen gegeven aan negen moeders in de wijk ‘Eva’. 
Op dit moment zijn deze moeders apetrots dat zij zelf kleding kunnen maken en vermaken 
op de naaimachine. Bij de oprichting van Ñandé Roga zijn er twee naaimachines door 
kennissen van Lorena gedoneerd. Deze naaimachines zijn oud en vaak in gebreke.  
Ñandé Roga heeft een naaimachine kunnen vervangen voor een nieuwe degelijke machine 
waar de moeders wel van op aan kunnen en ook is er een tafel voor de naaimachine 
aangeschaft. 
De kleine kinderen die niet naar school gaan, zijn ook aanwezig als de moeders kleding aan 
het maken zijn. Nu gebeurt dit in één open ruimte. Voor de veiligheid van de kinderen en om 
de spullen op één plaats te concentreren is er één gedeelte afgeschermd. 
Voor het tussendoortje is een kleine bijdrage van bijna € 42,00  van Stichting Amigos 
gekomen.  
 
 In euro
Naaimachine 256,08
Materiaal afscheiding  en tafel (hout, spijkers, etc) 137,17
Arbeid 28,45
Assesoires naaimachine 15,65
Strijkijzer + strijkplank 27,47
Eten 41,83
Totaal  € 506,65

 
3.4 Houtsnijwerkplaats 
Houtsnijwerkplaats (‘taller de madera’) 
Inmiddels is dit project gevestigd in een ruimte bij Sonia, de schoonzus van Lorena. Sonia 
begeleidt dit deelproject. Hier werken zo’n tien vrouwen van ‘s middags 13.00 tot 18.00 uur. 
Met verschillende soorten materialen maken zij ‘artesanias’ (souvenirs). Deze souvenirs 
worden op een ‘feria’ (markt) verkocht. Deze ‘feria’ vindt elke zaterdag plaats voor het huis 
van Sonia (langs de weg). Op die dag staan er één of twee personen om te verkopen.  
De moeders fabriceren de  artikelen: sleutelrekje, keukenrolhouders, sleutelhangers en 
souvenirs. Daarnaast worden er ook kaarsen gemaakt en artikelen van stof.  
Stichting Amigos heeft dit project gefinancierd in de opstartperiode en gereedschappen 
aangeschaft waarmee de artikelen worden gemaakt. Op dit moment is het project 
zelfvoorzienend. Met de opbrengst van de ‘feria’ kunnen zij weer materiaal aanschaffen om 
meer souvenirs te maken. De opbrengsten worden deels ook gebruikt om een ‘merienda’ 
(tussendoortje) te kunnen geven aan de kinderen.  
 
Geschikt maken van houtsnijwerkplaats voor opvang 
Naast de ruimte waar de moeders werken was een ruimte beschikbaar om hun kinderen op 
te vangen. Helaas was deze ruimte niet geschikt om kinderen onder te brengen. Zo was er 
geen toilet, geen wateraansluiting en waren er geen geschikte tafels en stoelen. Tevens was 
de ruimte erg donker en was er weinig materiaal om de kinderen bezig te houden, laat staan 
iets te leren.  
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Afgelopen jaar is deze ruimte, met de hulp van Amigos, gereed gemaakt en nu is deze 
voorzien van stromend water,  wc, kleine kookgelegenheid en een aparte ruimte voor de 
verkoop. Ook zijn er tafels, stoelen en wat educatieve materialen door bekenden 
geschonken. In 2004 is er € 380 besteed aan dit project en in 2005 € 340. 
 
 
3.5 Microkrediet 
In de winterperiode van 2005 (mei - september) heeft Viviana bij het naaiatelier les gegeven 
in het maken linnen bootschoenen. Viviane heeft met Marie een eigen naaiatelier waar op 
bestelling van een fabriek in linnenschoentjes, het linnengedeelte van deze bootschoentjes 
wordt gefabriceerd. Doordat er steeds minder bestellingen van schoentjes door de fabriek 
waren, zochten de dames naar een andere bron van inkomsten. De capaciteiten van Marie 
als gediplomeerd kledingontwerpster kwamen goed van pas bij het nieuwe plan: kleding 
maken. Zij hadden hiervoor een industriële naaimachine nodig, die zij onmogelijk in één keer 
konden financieren. Het eerste microkrediet is daarom in november 2005 verstrekt aan een 
naaiatelier voor deze  industriële machine die nodig is bij het maken van kleding. 
Met het microkrediet van € 832,14 (3000 pesos) is een tweedehands industriële naaimachine 
gefinancierd. Vanaf april 2006 wordt elke maand een gedeelte van het krediet afgelost. 
Eventueel kunnen er nieuwe projecten gefinancierd worden met het afgeloste krediet. 
Op dit moment mogen zij voor de school Santa Lucia te Posadas alle schooluniformen 
maken. Daarnaast hebben zij een nieuw contract voor schooluniformen van een andere 
school. Je kunt dus wel nagaan hoe blij zij zijn met het krediet voor deze machine! 
 
 
3.6 Overig 
Om gedurende het jaar Stichting Amigos en haar donateurs te kunnen voorzien van 
beeldmateriaal is begin 2005 een digitale camara (€ 202,00) door ons gedoneerd. Ñandé 
Roga kan nu van alle deelprojecten in Argentinië te allen tijde digitale foto’s doorsturen.  
Daarnaast heeft er in begin 2005 nog een verrekening/declaratie plaatsgevonden van € 152. 
Verder is zo’n € 5,50 uitgegeven aan medicijnen. Op 31 december heeft Ñandé Roga nog  
€ 35 niet besteed, dus in kas. 
 
Hulp uit Argentinië 
Sinds juni 2005 krijgt de wijk ‘Eva’ steun van de verzekeringsmaatschappij ´Tarjeta Naranja´. 
Barrio Eva is uitverkoren voor deze steun omdat de mensen van ´Tarjeta Naranja´ zagen 
met hoeveel enthousiasme de moeders zelf vooruit proberen te komen door het vermaken 
en verkopen van de kleding. Ze willen vooruit en met de steun van Amigos lukt dat ook. Ze 
zamelen zelf het geld in voor het tussendoortje en zitten dus niet met hun (bedel)hand 
omhoog. Reden genoeg voor Tarjeta Naranja om juist deze wijk te ondersteunen. Binnen het 
bedrijf wordt er in de kantine wat geld ingezameld voor deze wijk.   
Daarnaast probeert een jonge groep mensen van Tarjeta Naranja te ondersteunen in 
activiteiten zoals ´el día del niño´ (de dag van het kind) en het zoeken naar verkooppunten 
voor de nieuwe schoentjes. De dag van het kind begin augustus was één groot feest voor de 
kinderen met allerlei activiteiten en er waren zelfs clowns bij het feest.  
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Vanuit het ministerie van educatie komt er drie keer per week een lerares en zitten de 
moeders in de ‘schoolbanken’ van de brugklas van het middelbaar onderwijs. De lerares 
komt naar de wijk toe en gebruikt hier ook de faciliteiten van Ñandé Roga voor onder andere 
informatica.  
 
 
3.7 Reserveringen Ñandé Roga voor 2006 
Door de groei van de activiteiten van Ñandé Roga en het belang van de huiswerkbegeleiding 
is besloten om dit vanaf februari 2006 professioneler aan te pakken en dagelijks 
huiswerkbegeleiding te geven door de lerares in opleiding Soledad. Zij zal een vergoeding 
krijgen van 250 pesos (€ 70) per maand.  Doordat Hernan een baan heeft gekregen in het 
onderwijs is hij  nauwelijks beschikbaar meer voor de computerlessen bij Ñandé Roga. Deze 
lessen zal Soledad ook overnemen. De vaste maandelijkse kosten (incl. educatie) zijn 
begroot op € 175 per maand. 
Aangezien de meeste projecten zelfvoorzienend draaien en de ruimtes de afgelopen twee 
jaar al zijn geschikt gemaakt voor gebruik, verwachten we geen grote aanvragen. Op dit 
moment is er voor de deelprojecten € 500 gereserveerd. 
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4. OVERIGE PROJECTEN 
 
 
Stichting Amigos is gestart met het ondersteunen van twee centra, Ñanta en Ñandé Roga, 
waarbij we zelf betrokken zijn geweest. Deze centra steunen wij structureel. Vorig jaar 
kwamen er, tot onze grote vreugde, ook middelen beschikbaar om, na zorgvuldige 
overweging, aanvragen van directe bekenden te honoreren. Een belangrijke voorwaarde 
hierbij is dat zij zelf het geld besteden en rapporteren wat ermee gedaan wordt. In 2005 
kreeg Stichting Amigos een aantal aanvragen voor andere projecten.  
 
 
4.1 Weeshuis Nepal: Hamro Jivan 
Twee bekenden van Stichting Amigos, Menno en Annet, hebben een aantal maanden 
vrijwilligerswerk gedaan in een weeshuis in Kathmandu (Nepal). Stichting Amigos heeft de 
kinderen van dit weeshuis kunnen ondersteunen met een bezoekje naar de tandarts. 
Dankzij onze donatie van € 200 konden de gebitjes van alle kids eens goed onder handen 
genomen worden. Al bij het eerste bezoek aan de tandarts bleek dat dit geen onnodige 
bezigheid was. Een van de jongste jongens (6 jr) won gelijk de hoofdprijs en mocht 3 keer 
terug komen voor een wortelkanaalbehandeling. Bij vele wat oudere kinderen was trekken 
van de kiezen en tanden de enige oplossing. Gelukkig nog melktanden en in het tehuis 
poetsen ze wel, dus hopelijk is dit in de toekomst niet meer nodig. En zo komt het dus dat er 
in Hamro Jivan kindertehuis niemand meer klaagt over kiespijn! En hopelijk blijft dit nog wel 
even zo. 
 
 
4.2 Weeshuis Indonesië Bangetayu 
Van februari tot en met juni 2005 is Rob van Leeuwen naar Indonesië geweest. Het project 
waar hij vrijwilligerswerk heeft gedaan vond plaats in een buitenwijk van Semarang, de 
hoofdstad van de provincie Centraal-Java. Het is een Islamitisch weeshuis waar 58 kinderen 
worden gehuisvest, zowel jongens als meisjes en in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar. De 
kinderen gaan naar openbare scholen en krijgen daarnaast Islamitisch onderwijs op het 
weeshuis. Verder wordt er veel belang gehecht aan een goede kennis van de Engelse taal, 
waardoor een sterkere positie op de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd. Rob heeft lesgegeven 
en met andere vrijwilligers een project opgezet ter wille van de Engelse taalkennis. 
 
In Nederland is hij actief geweest met geldinzamelen en heeft hij het weeshuis op 
verschillende fronten kunnen steunen. Met met zelf ingezamelde bedrag van € 5.800 heeft 
hij de bouw van een keuken gefinancierd, de slaapkamers en badkamers opgeknapt, 
schoolboeken, studiekosten, dagjes uit en nog allerlei andere dingen bekostigd. 
 
Stichting Amigos heeft € 1.000 bijgedragen voor educatie en hiermee de schoolboeken en 
een deel van de studiekosten gefinancierd. In totaal heeft Rob een bedrag van € 2.180 
besteed aan educatie. 
Hiervoor hebben zes kinderen een cursus gekregen en is er voor vier kinderen de kosten 
van het eerste jaar universiteit gefinancierd. Rob zorgt ervoor dat hij de komende jaren ook 
het studiegeld vanuit Nederland kan financieren. 
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 Bedrag in €
Schoolboeken 380,00
Cursus 4 kinderen (€ 70 per cursus) 280,00  
Studiekosten 1 kind universiteit  300,00
Overig studiekosten 40,00
Totaal Stichting Amigos € 1.000,00
Overige donaties voor educatie (studiegeld) 1.180,00
TOTAAL EDUCATIE € 2.180,00

 
4.3 Weeshuis Bolivia: Tata Juan de Dios 
Amigos-leden Cynthia, Yvonne en Linda hebben alle drie in 2002-2003 in het weeshuis Tata 
Juan de Dios als vrijwilligsters gewerkt. Tata Juan de Dios is een weeshuis in Sucre (Bolivia) 
met zo´n 45 kinderen tussen de 0-6 jaar. Natuurlijk zijn wij daar niet de enige vrijwilligsters 
geweest. Zo volgde Arjan van der Laan en Rinske de Graaff Stoffers ons in het voorjaar van 
2004 op. Rinske en Arjan vonden het schrijnend om te zien dat zo’n 25 peuters (tussen 2-5 
jaar) het moesten doen met één vaste arbeidskracht. Je kunt je voorstellen dat de 2-jarigen 
nog geregeld in hun broek plassen en alleen al met het verschonen daarvan had de 
begeleidster het druk genoeg. Van aandacht voor de kinderen was verder weinig sprake.  
Dit Nederlandse stel heeft na hun vrijwilligerswerk daarom geld ingezameld voor een extra 
begeleider Roxanne voor de kinderen van 2-5 jaar. Naast een beetje extra aandacht voor de 
kinderen helpen Rinske en Arjan  op deze manier een Boliviaanse aan een baan, hetgeen 
ook haar gezin en indirect de economie ten goede komt. 
Vanaf juli 2005 steunen zij deze extra kracht via Stichting Amigos. De maanden juli tot en 
met december 2005 (€ 332) zijn afgelopen jaar door Stichting Amigos gefinancierd. 
 
 
4.4  Psicopedagogico  
Het instituut ´Psicopedagogico Ciudad Jovén San Juan de Dios´ bevindt zich in de 
Boliviaanse stad Sucre en zet zich in voor kinderen met een handicap. Het instituut wordt 
geleid door de broederorden San Juan de Dios. Linda de Jong heeft in 2005 ruim zes 
maanden stage gelopen op de school van dit instituut. 
Het instituut heeft de volgende afdelingen: 

1. pediatria waar jonge kinderen worden opgevangen 
2. psiquiatria voor kinderen met een psychiatrisch probleem 
3. recidencia, het internaat van het instituut 
4. escuela, school voor speciaal onderwijs 
5. talleres, verschillende werkplaatsen 
6. comunidad terapeutica om (straat)kinderen die aan ´lijm´ verslaafd waren op te 

vangen voor een rehabilitatieprogramma. 
 
In totaal worden er dagelijks meer dan 300 kinderen opgevangen in dit centrum, waarvan 
ruim 150 kinderen intern wonen.  Stichting Amigos heeft in 2005 een aantal afdelingen van 
dit instituut kunnen ondersteunen. 
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Afdeling Pediatria 
Op de afdeling pediatria hebben twee fysiotherapiestudenten van april tot juli stage gelopen. 
Zij hebben geld ingezameld voor pediatria en dit via Stichting Amigos besteed. De donatie 
van € 600 is besteed aan knutselmaterialen, een fysiotherapiebal, een project voor 
fysiotherapie op een paard en slaapzakjes. Het geld wat nog niet is besteed wordt in januari 
2006 besteed. 
    

 

 Bedrag in €
Knutselmaterialen  144,98
Fysiotherapie op paard (Hipotherapie) 244,72
Slaapzakjes 94,09
TOTAAL   € 483,79

Psicopedagogico afdeling Psiquiatria 
De donatie voor de kinderpsychiatrie heeft een ex-vrijwilligster Dorienke van psiquiatria 
kunnen regelen. Deze donatie is besteed aan een keuken voor de kinderen. De kinderen 
kunnen in deze keuken leren koken.  In 2005 is er door een donatie van een ex-vrijwilligster 
van psiquiatria via Stichting Amigos € 1.155,50 besteed aan de keuken. De afronding zal zijn 
in januari 2006. 
 
Psicopedagogico afdeling Escuela 
Sinds 3 jaar beschikt het psicopedagogico over een nieuw schoolgebouw. Hier krijgen 
dagelijks zo´n 100 kinderen les. In mei 2005 is Linda de Jong, oprichtster van Stichting 
Amigos, naar het instituut Psicopedagogico gegaan voor een stage in het speciaal onderwijs. 
Het eerste wat haar opviel was dat de kinderen in de pauzes niets hadden om mee te 
spelen. Er was geen schoolplein of speeltuin waar de kinderen zich in de pauze konden 
vermaken. De kinderen zaten zich in de pauze vaak te vervelen. 
Voor het schoolgebouw lag een groot stuk grond van 1800 m2 braak, er werd niets mee 
gedaan en het was een heel somber gezicht.   
 
Met een Boliviaanse architecte Wendy, de schoolleiding en Linda  is een plan gemaakt voor 
deze braakliggende grond voor de school. In eerste instantie is er een plan gemaakt voor het 
gehele stuk grond. Aangezien dit wel een heel groot gebied is, is het ingekort naar twee 
delen, het schoolplein heeft een oppervlakte van 455 m2 en speeltuin 508 m2. 
Eind van 2005 had Stichting Amigos het geld ingezameld voor de constructie van de  
speeltuin. In 2005 is er ruim € 4.300 besteed aan dit project. 
 
 
4.5 Asociación Charles de Foucauld 
Dr. Christian Ordoñez van de Vereniging Charles de Foucauld heeft voor het tweede jaar 
een aanvraag ingediend. Deze vereniging is opgericht op initiatief van een drietal 
kloosterzusters die al jarenlang het simpele leven van de plattelandsbewoners daar delen. 
Deze Boliviaanse vereniging vroeg financiële steun voor het project ‘Integrale steun voor de 
ontwikkeling van plattelandskinderen en jongeren uit twee gemeenschappen in het 
‘departament Potosí’. Het gaat om twee kleine dorpjes in de bergen van Bolivia. Er is daar 
weinig water waardoor landbouw moeilijk te bedrijven valt. Bovendien is het aanwezige water 
door lood  van de mijnbouw vervuild.  
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De  voornaamste problemen zijn dat de kinderen daar te weinig voeding krijgen en dat de 
scholen vaak te ver weg liggen, soms op drie uur loopafstand. Hierdoor gaan veel kinderen 
niet naar school. Dit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Wanneer zij ouder zijn 
is het risico groot dat zij naar de steden trekken en straatkinderen worden waardoor zij 
bijzonder kwetsbaar worden.  
Het doel van dit project is het bieden van een alternatief voor het reguliere onderwijs in de 
nabije omgeving, wat hun ontwikkeling positief beïnvloedt, zodat zij een opleiding volgen en 
afmaken en zo een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Dit moet ook voorkomen 
dat alle jongeren wegtrekken naar de grote stad om daar werk te vinden en zich te 
ontwikkelen. 
 
Het project bestaat uit de volgende activiteiten: huiswerkbegeleiding, handwerken,  trainen 
van leerkrachten en gezondheidsvoorlichters, verzorgen van basisfaciliteiten voor deze 
leerkrachten, aankopen van melk en meel en instrumenten voor evaluatie van groei en 
ontwikkeling (bijvoorbeeld een weegschaal). 
Net zoals in 2004 heeft Stichting Amigos ook in 2005 dit bijzondere project ondersteunt voor 
educatie. In 2005 hebben we € 1.700 bekostigd. De overige financiële steun is geboden door 
een andere Nederlandse organisatie. 
 
 

4.6 Reservering voor 2006 
De reserveringen voor de verschillende instituten zullen in begin van het jaar 2006 besteed 
worden. Dit zijn namelijk allemaal lopende zaken en zal Linda tijdens haar verblijf afronden.   
Er is een bedrag van € 500 gereserveerd voor overige projecten. 
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5 OPERATIONELE KOSTEN STICHTING AMIGOS 
 
 

 

Operationele Kosten Nederland Bedrag in €
1. Bankkosten 80,62
2. Kamer van koophandel 22,76
3. Kantoorartikelen 94,98
4. Presentatiemateriaal 146,02
5. Informatieavond 28,28
6. Inschrijfgeld Leidschendam-Voorburg Leeft 15,00
TOTAAL € 387,66 

Ad 1 Bankkosten zijn de kosten die men bij een verenigingsrekening verschuldigd is.  
Ad 2 Als stichting hebben wij ons in geschreven bij de Kamer van koophandel.  
Ad 3 Voor Stichting Amigos gebruiken wij onze privé middelen, zoals computer en printer. 
Aangezien wij veel printen zijn eenmalig de inktcardridges en papier gedeclareerd.  
Ad 4 Voor bijeenkomsten en activiteiten hebben wij materialen aangeschaft om Stichting 
Amigos te presenteren. Er zijn twee lijsten met foto’s van de projecten en er wordt gewerkt 
aan fotoboeken. Daarnaast zijn er videobandjes aangeschaft voor beeldmateriaal. 
Ad 5 Tijdens de informatieavond hebben wij enkel de hapjes moeten financieren. 
Ad 6 Voor de manifestatie Leidschendam-Voorburg Leeft hebben we inschrijfgeld betaald 
voor de kraam. 
 

 

Kosten in Zuid-Amerika Bedrag in €
7. Koersverschillen pinnen Bolivia  8,98
8. projectbezoeken 192,00
9. materiaal voor projecten 84,50
10. communicatiekosten 35,00
11. kerstkaarten, foto’s en versturen 50,00
TOTAAL € 370,48 

Ad 7. Door veranderende koersen is zo’n 9 euro meer gepind en aan de projecten gegeven 
dan afhankelijk was voorzien. 
Ad 8.  Linda de Jong heeft in 2005 8 maanden in Sucre (Bolivia) gewoond. Zij heeft drie keer 
in deze 8 maanden met de bus Ñandé Roga in Posadas (Noord-Oost Argentinië) bezocht. 
Posadas ligt op ruim twee dagen reizen van Sucre. Een deel van de reiskosten tussen Sucre 
en Posadas zijn door Stichting Amigos gefinancierd. 
Ad 9. In Nederland zijn een aantal producten als skippyballen, vingerverf, Spaanse 
prentenboeken en sprookjes voor verschillende projecten aangeschaft. Daarnaast zijn 
educatieve handleidingen voor Engels en Word gegeven aan de verschillende centra.  
Ad 10. Een deel van de communicatiekosten van Internet en telefoonkosten van Linda in 
Zuid-Amerika naar Europa is door Stichting Amigos vergoed. 
Ad 11. Linda heeft in Sucre bij het Psicopedagogico door de kinderen gemaakte kerstkaarten 
gekocht en deze met een mooie foto in een pakketje naar Nederland verstuurd. Het waren 
dus kerstkaarten voor het ‘goede doel’. De opbrengsten waren voor de kinderen van de 
Comunidad Terapeutica van het Psicopedagogico. De kaarten zijn in Nederland zo veel 
mogelijk zelf rondgebracht. 
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