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Stichting Amigos op 
Ja, eindelijk is het dan zove
een plekje op het Internet: ww
Vele uren is er aan de Websi
onze Amigos vrijwilligers Ro
hebben we nu deze prachti
onze website kunt u veel in
projecten die wij ondersteune
organiseren. Natuurlijk kunt 
helpen. Mocht u een nieu
hebben of nog een keer wille
downloaden van onze web
mailadres is vanaf nu in
Daarnaast hebben alle led
mailadres. Suggesties voor o
welkom. Als u meer informat
of als u onze stichting wil sp
een banner van uw organisat
dan contact met ons op. 
 

De Rabobanksponsor
Zaterdag 4 september wa
jaarlijkse Rabobanksponsor
door Rabobank Rijn & Wou
goede doelen waarvoor ge
Stichting Amigos. Er werd g
totaal deden er 1.533 fietser
km bij elkaar fietsten.  
De fietsers kwamen niet alle
Stompwijk en Zoeterwoude, e
vanuit Limburg en Friesl
Colombiaanse fietsers name
inzet. Omdat niet iedereen e
kon meenemen, ontstond e
tekort werd al gauw opgel
Stompwijkers hun fietsen wild
doel. Ruim twintig fietsen sto
te wachten op hun berijder.  
De organisatie was super. 
verschillende standjes met lim
en poffertjes. Naast de perfec
weer ook goed mee; de zon s
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n’. Tijd voor een nieuwe 
r is weer veel te melden. 

De deelnemers konden kiezen uit afstanden van 20, 
40 of 60 km, welke door de Rabobank respectievelijk  
gedoneerd werd met €3,50 €7,00 en €12,00 per 
afstand aan het doel naar keuze. Vele deelnemers 
hadden gekozen voor het doel Stichting Amigos en dit 
leverde de stichting dan ook een mooi bedrag op: 
€551! Een bedrag waar we ontzettend blij mee zijn.  

s op Internet 
ponsorfietstocht 
s kaartavond 

 Ñanta 
 Ñandé Roga We willen de Rabobank Rijn & Woude, de mensen die 

hun fiets hebben uitgeleend, de fietsenmaker en  de 
deelnemers die voor Stichting Amigos hebben gefietst 
ontzettend bedanken voor de geweldige inzet. 

Piet 
k van Theo & Els 
ankt! 
ok machtigen!  

Internet 
r, Stichting Amigos heeft 
w.stichtingamigos.nl 

te gewerkt. Met dank aan 
bin, Yvonne en Cynthia 

ge site als resultaat. Op 
formatie vinden over de 
n en de activiteiten die wij 
u ook lezen hoe u kunt 
wsbrief niet ontvangen 
n lezen dan kunt u deze 
site. Het algemene e-
fo@stichtingamigos.nl. 
en een persoonlijk e-

nze website zijn natuurlijk 
ie wenst over de website 
onsoren door middel van 
ie op onze pagina, neem 

 

 

Start van de Rabosponsorfietstocht in Stompwijk 
 

Amigos Klaverjas Kaartavond 
Zaterdag 30 oktober 2004 
Aan de kaartliefhebbers vragen wij deze datum in uw 
agenda te noteren. Stichting Amigos organiseert een 
klaverjasavond voor onze twee projecten in Zuid-
Amerika. U kunt vanaf 20 uur per tafel (4 kaarters) 
inschrijven. Dus als u een kaartclubje heeft, vier 
buurtjes, vrienden of familieleden enzovoorts, dan kunt 
u per clubje van vier inschrijven. Maar als u géén 
clubje van vier kan vormen en u wilt toch graag komen 
kaarten, dan bent u van harte welkom. Ter plaatse 
vormen we dan een gelegenheidsclubje. We kaarten 
drie rondes van zestien giftjes en u kaart als koppel 
met één van uw clubje. Als koppel rouleert u drie keer, 
als ook met de verschillende tafels en krijgt u dus ook 
drie keer andere tegenstanders aan die tafel kaarten. 

fietstocht 
s het weer zover: de 
fietstocht georganiseerd 
de. Eén van de veertig 
fietst kon worden was 

efietst in grote getale. In 
s mee die samen 54.680 

en uit de omgeving van 
r waren zelfs deelnemers 
and. Zelfs Duitse en 
n deel. Een ongelofelijke 
en fiets naar Stompwijk 
r een fietsentekort. Dit 
ost doordat een aantal 
e uitlenen voor het goede 
nden keurig aan de start 

Het wordt beslist leuk en gezellig.  
Wij bedanken Stompwijk ’92 voor het beschikbaar 
stellen van de kantine, klaverblad 13, 2266 JK 
Stompwijk.  Inschrijfgeld is €10 per tafel of €2,50 per 
persoon. Voor meer informatie kunt u bellen met Fried 
de Jong en Lia de Jong-Zwetsloot, tel. 071-5802378 

Bezoekverslag Ñanta 
Stichting Amigos ondersteunt het straatkinderenproject 
Ñanta. De prioriteit ligt op de continuïteit en stabiliteit 
van het project. We steunen Ñanta daarom ten eerste 
in de maandelijkse vaste kosten en daarnaast in 
projecten ten behoeve van de ontwikkeling van Ñanta.  

Langs de route stonden 
onade, koffie, thee, soep 
te organisatie werkte het 
cheen volop.  
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Anna Lutteroth is in 2003 vrijwilligster geweest bij 
Ñanta. Zij zal Robin gaan ondersteunen bij Commissie 
Ñanta van Stichting Amigos.  Afgelopen zomer is Anna 
terug gegaan naar Sucre en heeft zij met eigen ogen 
kunnen zien dat het project Ñanta in alle aspecten 
gegroeid en meer ontwikkeld is. Zij heeft weer kunnen 
meewerken in de verschillende activiteiten van het 
centrum en heeft positieve veranderingen opgemerkt. 
Hieronder beschrijft zij de ‘nieuwtjes’. 

Educatie 
Op educatiegebied heeft Ñanta dankzij Stichting 
Amigos onder andere kunnen investeren in boeken 
voor de ‘bibliotheek’ en educatief materiaal. Ronald 
kan als pedagoog met  deze materialen goed met de 
kinderen aan de slag.  
De huiswerkbegeleiding is erg populair in educatief 
centrum Ñanta. Dagelijks komen zo’n 50 tot 60 
kinderen die deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. 
De huidige ruimte is hierdoor te klein geworden.  

Activiteiten   
Veel nieuwe kinderen nemen deel aan de activiteiten 
zoals muziek maken, handwerken en schilderen. Deze 
zomer is er een culturele en recreatieve reis naar 
Cocha Bamba geweest, waar de muziekgroep “Ayllu 
Pucara” en de traditionele meidendansgroep hun 
talenten hebben laten zien in de lokale feesten. Beide 
groepen worden gevormd door straatkinderen van 
Ñanta. De groep “Ayllu Pucara” is erg blij met hun 
nieuwe werk op CD, die ook binnenkort hier verkocht 
zal worden. 

 

 
Het team 
Twee nieuwe Bolivianen Mirta en Ronald  hebben zich 
bij het team van Ñanta gevoegd. Mirta is 
maatschappelijk werkster en houdt zich bezig met een 
dynamisch programma voor de kinderen omtrent 
gezondheid, seksuele voorlichting, oriëntatie en het  
betrekken van de familie. 

De muziekgroep“Ayllu Pucara” 
 

 

Toekomstplannen 
Het project Ñanta zal met de steun van stichting 
Amigos een nieuwe ruimte bouwen voor de 
pedagogische activiteiten. Er is behoefte aan een 
rustige en grotere ruimte waarin de kinderen 
pedagogische begeleiding  aangeboden krijgen.  

Ronald is pedagoog en draagt zorg voor de 
pedagogische begeleiding aan de kinderen. Één van 
zijn belangrijkste taken is het behouden van een goede 
communicatie tussen  leerkrachten, kinderen en  
ouders. Daarnaast stimuleert hij  de kinderen om te 
participeren aan educatieve activiteiten zoals 
huiswerkbegeleiding en didactische spelletjes. Op dit 
moment is schaken één van de favoriete spellen op 
het centrum. 

Bezoekverslag Ñandé Roga 
Afgelopen zomervakantie heeft  Lisette Duzong vier 
weken in Argentinië (Posadas) als vrijwilligster 
gewerkt, bij het project van Ñandé Roga. Aangezien 
Lisette in het onderwijs werkzaam is, had zij de 
mogelijkheid om in haar zomervakantie  van zes 
weken vrijwilligerswerk te gaan doen. Al jaren had zij 
dit op haar ‘verlanglijstje’ staan en nu kon zij ook 
daadwerkelijk  een droom in vervulling laten gaan.   

 

 

Hieronder beschrijft Lisette de ontwikkelingen bij het 
project Ñandé Roga en haar ervaringen aldaar.  
 
Mensen verklaarden mij voor gek in je eigen vakantie 
werken voor een ander zonder een salaris. Voor mij 
was dit absoluut geen werken. Ik leerde een nieuw 
land kennen, de bevolking en de cultuur. Ook heb ik 
ervaren hoe het is om in een arme wijk te wonen. Nou 
moet ik zeggen dat waar ik verbleef er nog luxe was, 
maar dat de buren om mij heen het niet zo ruim 
hadden. Alle luxe die ik hier in Nederland heb, had ik 
daar niet. Ik had geen tv, geen verwarming (en het kon 
er goed koud zijn), geen wasmachine, geen telefoon 
aansluiting ga zo maar door. Ik heb geen enkel 
moment heimwee gehad naar al deze luxe. Voor mij 
was dit een hele goede ervaring. Ik heb gezien hoe 
mensen daar wonen en waardeer nu meer dan ooit 
wat ik hier zelf heb.  

Schaken is een favoriet spel 
 
De slaapplaats  
Met dank aan Stichting Amigos kon Ñanta vanaf  begin 
2004 onderdak bieden aan twaalf kinderen tussen 12 
en 16 jaar oud. Deze kinderen hebben geen vaste 
plaats om te wonen. Het is een plaats waar de tieners 
het gevoel van ‘ergens bijhoren’ kunnen ontwikkelen   
Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van de 
meubels. Diego Armando Sanchez begeleidt deze 
activiteiten. Ook is hij degene die met de kinderen  in 
dit huis woont. 

Ik heb hele leuke mensen leren kennen. De bevolking 
en met name de arme bevolking is heel gastvrij en 
dankbaar.  
Voor mij was dit een onvergetelijke reis…..  
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Ook wordt het nodige materiaal voor het naaien met de 
opbrengsten gekocht. In deze ‘barrio’ wonen heel veel 
kinderen die niet elke ochtend iets te eten hebben. Zo 
zijn ze één keer in de week verzekerd van een 
ontbijtje.  

Alles is begonnen in ‘Barrio Areoclub’ in het huis waar 
Lorena, de oprichtster, woont. Aangezien het project 
binnen één jaar enorm is gegroeid, zijn de 
verschillende deelprojecten naar andere naastgelegen 
wijken verhuisd. 
 De moeders uit deze wijk hebben voor de 

huiswerkbegeleiding twee werkloze leerkrachten 
gevonden, die enkele dagdelen per week komen. De 
reiskosten worden door Stichting Amigos vergoed.  

 

 
Project ‘Houtsnijwerkplaats’ 
De Houtsnijwerkplaats bevindt zich in ‘Barrio Luís 
Piedra Buena’. Hier werken zo’n tien vrouwen van ‘s 
middags 13.00 tot 18.00 uur. Dit  deelproject wordt 
begeleid door Sonia (een schoonzus van Lorena). Met 
verschillende soorten materialen maken zij ‘artesanias’ 
(souvenirs). Deze souvenirs worden op een ‘ferria’ 
verkocht. Deze ‘ferria’ vindt elke zaterdag plaats voor 
het huis van Sonia (langs de weg). Op die dag staan er 
één of twee personen om te verkopen. Met de 
opbrengst van de ‘ferria’ kunnen zij weer materiaal 
aanschaffen om meer souvenirs te maken. De 
opbrengsten worden deels ook gebruikt om de 
‘merienda’ te kunnen geven aan de kinderen. In de 
toekomst hoopt men een klein salaris te kunnen 
verkrijgen, vanuit de opbrengsten van de verkochte 
souvenirs. 

Lisette met de kinderen bij Ñandé Roga 
 
Project ‘Bibliotheek Aeroclub’ 
Het huis van Lorena is nu ingericht als een bibliotheek 
en educatief centrum. Met het geld dat door een 
school in Spanje en Stichting Amigos voor educatie is 
gedoneerd zijn de volgende dingen aangeschaft: een 
boekenkast, enkele boeken, houten stoelen en tafels, 
een computermeubel, computer en een fotokopieer 
apparaat. De bewoners uit de omgeving kunnen tegen 
een kleine vergoeding kopiëren. Met al deze faciliteiten 
in de buurt kunnen de kinderen beter hun huiswerk 
doen. 

Naast de ruimte waar de vrouwen werken is een 
ruimte beschikbaar om hun kinderen op te vangen. 
Helaas is deze ruimte niet geschikt om kinderen onder 
te brengen. Zo is er geen toilet, geen wateraansluiting 
en zijn er geen geschikte tafels en stoelen. Tevens is 
de ruimte erg donker en is er weinig materiaal om de 
kinderen bezig te houden, laat staan iets te leren. De 
vrouwen hopen in de toekomst er een kindvriendelijker 
ruimte van te maken. 

De computer wordt niet alleen gebruikt om huiswerk te 
maken, maar wordt ook gebruikt voor entertainment. 
Zo zijn er meerdere malen filmavonden voor de 
kinderen in de ‘barrio’ (wijk) georganiseerd.  Op dit moment is er een vrijwilliger uit de ‘barrio’ zelf 
die de bewoners computerlessen geeft. De bewoners 
kunnen zich hiervoor inschrijven. Ook is er een 
achttienjarige jongen die door de weeks ’s morgens 
kinderen begeleidt bij het maken van hun huiswerk. 
Om haar hierin te blijven stimuleren krijgt ze een  
kleine vergoeding welke ze weer kan gebruiken om 
haar reiskosten naar school te betalen. 

 

Daarnaast wordt nog steeds de ‘merienda’ (tussen-
doortje) dat door de ouders van de kinderen wordt 
klaargemaakt aan de kinderen in de wijk gegeven.  
 
Project ‘Hergebruik van kleding’ 
Op nog geen vijf minuten loopafstand bevindt zich 
‘Barrio Evita’ waar het  naaiatelier naartoe verhuisd is. 
Een vrijwilliger uit ‘Barrio Aeroclub’ leert de vrouwen 
(over het algemeen moeders) uit deze wijk kleding 
naaien en vermaken. De kledingstukken worden 
gedoneerd door een non en door verschillende 
familieleden van Lorena.  

De kinderen bedanken iedereen voor de steun! 
 
Mogelijkheden vrijwilligerswerk/ buitenlandstage 
Mocht je even niet weten waar je in de zomervakantie 
naar toe moet of  wil je een buitenlandse stage lopen, 
dan is Argentinië een aanrader. Tijdens het verblijf  
van Lisette heeft zij een katholieke school bezocht. 
Deze school is zowel een basis- als middelbare school 
en staat open voor vrijwilligers en studenten 
(stagiaires) voor verschillende projecten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met  Stichting 
Amigos.  

Nadat de vrouwen een paar shorts en lange broeken 
af hebben houden zij een ‘ferria’ (braderie). Op deze 
ferria verkopen zij hun zelf gemaakte kledingstukken 
voor 1 of 2 pesos (nog geen euro) aan de bewoners in 
deze en naastgelegen wijken. Met de opbrengst van 
de ferria wordt melk, meel en boter gekocht voor een 
ontbijtje voor de kinderen uit de ‘barrio’ op 
zondagochtend.   
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Daarnaast zal Melanie van Raaij van de verkoop van 
haar Bolivia foto’s een deel van de opbrengsten  
doneren aan Stichting Amigos. Marketingbureau 
Marlyse Research kan als dank voor deelname aan 
een interview een incentive (bv. geschenkbon) geven. 
In overleg met de opdrachtgevers kan worden besloten 
om de helft van de waarde van een incentive over te 
maken naar een goed doel … en dat doel is Stichting 
Amigos. 

Sinterklaas & Zwarte Piet  
Vol verwachting klopt ons hart. 
Ook wij wachten weer met smart. 
Sint & Piet zullen weer in Nederland komen.  
De kinderen liggen er nu al van te dromen. 
In de weekeinden van 27 november en 4 december 
hebben zij nog  tijd. 
Sint & Piet komen graag en geven veel gezelligheid. 
Dus bel of mail snel voor een afspraak. Bekendheid verwerven konden we op 12 oktober jl. 

toen we op Internationale Hogeschool Larenstein te 
Deventer in het kader van de internationale week  een 
presentatie konden geven.  

Dat is voor de kinderen in Zuid-Amerika een goede 
zaak. 
De kinderen van Ñanta en Ñandé Roga zijn met uw 
bijdrage reuze blij. Kortom….Stichting Amigos leeft!  Wij willen iedereen 

bedanken voor de fantastische steun op welke manier 
dan ook!  

Dus maak in uw agenda een plaatsje voor de Amigos 
Sint & Piet vrij. 
Voor meer informatie bel:  
071 5802378 of mail info@stichtingamigos.nl 

U kunt ons nu ook machtigen!  
Wilt u Stichting Amigos graag ondersteunen met een 
gift? En vindt u het maar lastig dat u er iedere maand 
of ieder jaar aan moet denken dat bedrag naar ons 
over te maken? Dan hebben wij de oplossing 
gevonden! 

40 jarig huwelijk Theo & Els 
Voor Theo & Els was 20 juni 2004 een onvergetelijke 
dag. Naast dat het de verjaardag van Els en vaderdag 
was, vierden zij deze dag hun 40 jarig huwelijk. Theo & 
Els,  wij vinden het echt fantastisch dat jullie Stichting 
Amigos hebben gesteund met een mooie gift. Deze 
donatie is voortgekomen uit de geldcadeaus van  het 
40 jarig huwelijksfeest van Theo & Els. Bedankt! 

U kunt ons nu ook machtigen! Dat betekent dat u ons 
toestemming geeft om een bepaald bedrag, 
maandelijks, ieder kwartaal of jaarlijks van uw rekening 
af te schrijven. U kunt natuurlijk zelf aangeven wat 
voor bedrag u wilt doneren.  

Gracias … bedankt! U hoeft niet bang te zijn dat u geen controle meer heeft 
over uw geld. U kunt het afgeschreven bedrag namelijk 
gemakkelijk terug laten boeken (binnen 30 
kalenderdagen) en u kunt te allen tijde de machtiging 
intrekken. 

Na een fantastische teambuildingdag tijdens de 
Rabobanksponsorfietstocht met als afsluiting een 
geweldige barbecue met een gemêleerd gezelschap, 
kunnen wij er in ieder geval weer tegen aan! 

Niet alleen voor u maar ook voor ons heeft het 
voordelen als u ons machtigt. Wij hebben namelijk 
meer zekerheid van inkomsten en kunnen de projecten 
voorzien van structurele steun. Wij zijn natuurlijk blij 
met iedere gift, maar mocht u ons willen machtigen 
dan kunt u onze folder met machtigingsformulier 
aanvragen via info@stichtingamigos.nl. Uiteraard kunt 
u ons ook telefonisch bereiken. Bel dan: 071-5802378. 

 

 

 
Colofon 
De ‘Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden 
aan belangstellenden. 
Adres:  Ons Amigos team! Stichting Amigos  
Dr. van Noortstraat 150  Maar om de projecten te kunnen blijven ondersteunen 

zijn wij afhankelijk van u! Alleen met behulp van uw 
steun kunnen wij blijven doorgaan. Wij kunnen weer 
gelukkig terugkijken op de afgelopen tijd, even een 
korte terugblik:  

2266 HB Stompwijk 
tel: 071 5802378 
e-mail: info@stichtingamigos.nl 
KvK:     272 633 12 
Rabobank :     3959 02 452 Rabobank Leidschendam-Voorburg heeft ons ter ge-

legenheid van haar 100 jarig bestaan een mooie 
bedrag geschonken. Met een donatie voor educatie 
konden wij onze projecten ook goed helpen. Daarnaast 
steunen steeds meer particulieren onze stichting.  

Bestuur Stichting Amigos: 
Theo Duyvestijn   - Voorzitter 
Linda de Jong        - Secretaris / Penningmeester 
Lia de Jong-Zwetsloot - Bestuurslid  
Lydia Dijon           - Bestuurslid  Fantastisch allemaal! Maar dat is nog niet alles… 
Ilonka Prins           - Bestuurslid Een aantal goede bekenden heeft zich aangemeld om 

‘in natura’ iets te kunnen betekenen voor Stichting 
Amigos. Enkele voorbeelden…bekenden willen 
assisteren met de Spaanse vertaling van deze 
nieuwsbrief.  

Commissieleden: 
Robin Kuijpers           Cynthia van der Heyden 
Anna Lutteroth    Yvonne Tindemans  
Lisette Duzong    
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