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In deze AMIGOS nieuwsbrief van het turbulente jaar 
2020 geven we u graag informatie over de:  

- Situatie in Bolivia 
- AMIGOS in actie tijdens COVID-19 
- AMIGOS Schoolspullenactie & Fluoractie 
- Steun aan instellingen in Bolivia 
- Onderwijs voor iedereen (Nepal) 
- Inzamelingsactiviteiten Amigos 
- Gracias! 

 

Situatie in Bolivia  
Eind vorig jaar had Bolivia na de verkiezingen te 
kampen met hevige politieke onrust. President Evo 
Morales is afgetreden en met de interim-regering keerde 
de rust min of meer weer terug en toen dook COVID-19 
op.  
Nadat op dinsdag 10 maart de eerste persoon met 
COVID-19 in Bolivia werd gediagnosticeerd, gingen op 
donderdag 12 maart de scholen en universiteiten dicht 
en kwam er een verbod op samenscholing. Van 26 
maart tot september mochten de Bolivianen één 
ochtend per week naar buiten om lopend inkopen te 
doen afhankelijk van het laatste cijfer van hun 
identiteitskaartnummer. 
De slechte toestand van de gezondheidszorg verklaart 
waarschijnlijk de snelle reactie van de regering. De 
staatsziekenhuizen hebben veel te weinig middelen, 
waardoor dokters en verpleegsters in meerdere 
ziekenhuizen weigerden om patiënten met het 
coronavirus te verzorgen. Ondanks de strenge 
lockdown tot eind september  waren de cijfers niet 
hoopgevend. Het aantal gediagnosticeerde patiënten 
bleef in de wintermaanden (in Bolivia is dat van juni tot 
september) enorm stijgen, net zoals het aantal 
overlijdens.  
 
In Bolivia werkt 83 procent van de Boliviaanse bevolking 
in de informele economie: zonder contract, zonder 
ziekteverzekering, zonder vangnet. Ze leven van dag tot 
dag: wat op één werkdag in het laatje komt, wordt de 
volgende dag uitgegeven aan eten en noodzakelijk 
transport.  
De impact van de strenge lockdown was dus niet te 
overzien. Ook het aantal huishoudens waar de schulden 
zich opstapelden, de families geen eten of 
geneesmiddelen meer konden kopen en waar er sprake 
is van huiselijk geweld groeide enorm. Het 
psychosociale effect op kinderen en jongeren is enorm, 
vooral in de steden, waar slechts een handvol mensen 
over een tuintje of een terras beschikken. Leven tussen 
vier muren, vaak met verschillende generaties families 
samen, zorgt voor heel wat spanningen en mentale 
onrust. Er waren in bepaalde regio’s van het land zelfs 
protesten met de actieteksten: "We sterven liever aan 
corona, dan van honger." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vanaf oktober 2020 zijn de coronamaatregelen enorm 
versoepeld. Na een zware Boliviaanse winter en een 
jaar uitstel waren er op zondag 18 oktober 2020 
opnieuw verkiezingen, waarbij de socialistische partij 
MAS met als presidentskandidaat Luis Arce heeft 
gewonnen. De geruchten van fraude gaan weer de 
ronde, maar door de situatie met COVID-19 en doordat 
de bevolking moe is van de hele politieke situatie, is het 
tot dusver nog rustig gebleven in Bolivia. Politiek gezien 
moet er nog heel wat gebeuren om de rust in het 
verdeelde land te behouden. Gelukkig is het aantal 
besmettingen in oktober enorm gedaald. Helaas zien we 
nu in hartje zomer dat het aantal besmettingen dagelijks 
weer toeneemt en men vreest voor wat er nog komen 
gaat. Hopelijk kan Bolivia ook snel het vaccin verkrijgen. 
 

 
Levensmiddelenpakket voor kwetsbare gezinnen 

 

AMIGOS in actie tijdens COVID-19  
De economie is in het afgelopen jaar hard getroffen en 
velen hebben geen werk meer. Aangezien de meeste 
mensen in Bolivia geen arbeidscontract hebben, is er 
voor deze mensen ook geen sociaal vangnet en is het 
nu dus overleven. Amigos heeft in samenwerking met 
lokale partners zoals de Mobiele School, Cerpi, Sol en 
Casa Yanapasayku in juli meer dan 200 kwetsbare 
gezinnen ondersteund met een levensmiddelentas. De 
gezinnen waren blij verrast met de olie, pasta, rijst, 
eieren en zeep voor de handhygiëne.  
 

 
Kerstpakket met het heerlijke Boliviaanse kerstbrood 
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Ook in december heeft Amigos voor Kerst deze actie 
herhaald en in deze tas kon het traditionele kerstbrood, 
de ´paneton´, natuurlijk niet ontbreken. Voor het 
overleven in dit moeilijke jaar was deze tas met 
voedingsproducten meer dan welkom. 
De kinderen van deze kwetsbare families hebben voor 
kerst kerstkoekjes, een gezelschapsspelletje en een 
tandenborstel met tandpasta gekregen. Rufina en Anita 
bedankt voor het maken van alle levensmiddelentassen. 
 

AMIGOS schoolspullen- & fluoractie  
Amigos-tasje met schoolspullen & producten 

voor mondhygiëne  
In 2020 heeft Stichting Amigos met het schoolspullen-
project bijna 450 kinderen ondersteund. Het jaarlijkse 
schoolspullenproject heeft Amigos alleen in Sucre 
kunnen uitvoeren, omdat onze partnerorganisatie 
Biblioworks door de lockdown de kinderen in de 
bergdorpjes niet kon bereiken. In samenwerking met de 
organisaties Mallorca, Misky Wasi, de Mobiele School 
en de bibliotheken van Cerpi is deze actie gerealiseerd. 
Een Amigos-tasje met pennen, kleurpotloden, een 
schrift, liniaal, gum etc. is een grote hulp voor de 
kinderen en ouders/verzorgers. Het is een concrete 
steun en een mooie stimulans om de kinderen te 
motiveren naar school te blijven gaan.  
 

 
Amigostasje met schoolspullen Misky Wasi 

 
Door corona hebben de Boliviaanse kinderen alleen de 
eerste anderhalve maand van het schooljaar fysiek op 
school les gehad. Vanaf half maart tot december 
hebben ze op afstand les gehad. Soms was dit online 
maar lang niet alle kinderen hebben daar de middelen 
voor. Gelukkig is de mobiele school bij de kinderen thuis 
langs gegaan om ze ook pedagogische begeleiding te 
geven en daarnaast hebben ze de kinderen via de radio 
kunnen bereiken. Het was voor de organisaties met wie 
Amigos samenwerkt ook een moeilijk jaar. Zij hebben 
hun werk coronaproof moeten aanpassen. 
Vanwege de pandemie  zijn de fluorbehandelingen en 
de gebitsbehandelingen bij internaat Mallorca en Misky 
Wasi nogmaals uitgesteld. Voor de mondverzorging 
hebben we in het Amigos-tasje naast de schoolspullen 
daarom ook een tandenborstel en tandpasta gedaan.  
 

 
Veiling met een Missie Zoeterwoude bedankt voor jullie 
bijdrage, die voor een deel deze mooie actie heeft 
ondersteund. Ook danken we de mensen in Bolivia voor 
de voortreffelijke organisatie. Gracias Rufina, Anita, 
Vanessa, Nelly, Silvia, Rodrigo, Gladys en alle anderen 
die zich voor deze mooie actie in Bolivia hebben 
ingezet!  
 

 
Blije kinderen bij Sol en Casa Yanapasayku  

 

Steun aan instellingen in Bolivia 

Tata Juan de Dios 
Ieder jaar ontvangt Stichting Amigos een donatie van 
oud-weeshuisvrijwilligers voor de extra begeleidster 
Patricia bij het weeshuis Tata Juan de Dios. In 2020 
hebben we deze steun kunnnen voortzetten en dit 
zullen we ook in 2021 doen.  
De Argentijnse zusterorde San Antonio de Padua heeft 
het weeshuis afgelopen jaar overgedragen aan de 
zusterorde Hermas Dominicas "Siervas del Señor" uit 
Bolivia. De ´nieuwe´ nonnen die het weeshuis runnen, 
zijn eveneens blij met de steun van Amigos.  
Eind van dit jaar heeft Stichting Amigos luiers en 
melkpoeder aan het weeshuis Tata Juan de Dios 
gedoneerd. 
 

  
Luiers, vochtige doekjes en twee grote zakken poedermelk 
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Verder hebben we in december 2020 de kleine Rafael 
ondersteund met een urgent bezoek aan de oogarts in 
La Paz. Rafael is de jongste van een drieling of eigenlijk 
van een vierling. Zijn moeder en de vierde baby zijn met 
de geboorte overleden. Vader komt uit een dorpje 
buiten Sucre en heeft de middelen niet om de drieling 
op te voeden en daarom woont de drieling nu in het 
weeshuis. Vanaf de geboorte heeft de kleine Rafael 
problemen met zijn ogen. Hij is als baby al geopereerd 
aan zijn ogen. De oogarts in Sucre heeft hem in 
november gezien en hem met urgentie doorverwezen 
naar zijn arts in La Paz.  

 
De drieling 

 

Kinderen tot 5 jaar hebben in Bolivia allemaal een 
verzekering. De kosten voor het consult en 
behandelingen zijn dus vergoed. Amigos heeft de reis 
naar La Paz betaald voor de vader van Rafael en één 
non. Het ticket van Rafael werd door de 
vliegmaatschappij bekostigd. Een slaapplaats hebben 
ze gelukkig ook gratis kunnen krijgen. Het zicht van 
Rafael is erg slecht en hij heeft al op tweejarige leeftijd 
een bril met een zeer hoge sterkte nodig. De kostbare 
bril is door de opticiën geschonken. Nu moet Rafael 
onder begeleiding leren om met de bril te lopen en de 
bril op zijn neus te houden.  
 

  
De kleine Rafael met een bril 

   

Sol en Casa Yanapasayku 
Sol en Casa Yanapasayku zet zich in voor kinderen en 
jongeren van 5 tot 30 jaar met een geestelijke of 
lichamelijke beperking, gedrags- en/of leerproblemen.  
De speciale beurs voor Kevin heeft Amigos ook in 2020 
bekostigd. Kevin is 11 jaar oud en woont in een 
kindertehuis. Hij krijgt met de beurs dagelijks les bij Sol 
en Casa Yanapasayku en de nodige therapieën. 

 
Bij Sol en Casa Yanapasayku hebben ze geprobeerd 
om in de strenge lockdown online de therapieën voor de 
kinderen voort te zetten.  
 

 
Online taekwondo-lessen 

 
Stichting Amigos heeft deze organisatie dit jaar ook 
ondersteund met beschermmaterialen (mondmaskers, 
chirurgische pakken, etc.), handgel en alcohol om met 
de fysieke therapieën of huisbezoeken alle bescherming 
te kunnen bieden.  
Eind van het jaar hebben we ook nog een donatie 
gedaan voor therapeutische materialen zoals een 
oplopende houten staptreden met een hellend vlak en 
een platform voor de grove motoriek, een sensoriele zak 
en verschillende soorten poppenkastpoppen.  
 

 
Blij met de levensmiddelen en gezelschapspelletjes  

 

Bouw schooltje in Tunas Chillca uitgesteld 

Vanaf maart 2020 zou Stichting Amigos de bouw van 
een nieuw schooltje in de gemeenschap Tunas Chillca 
ondersteunen Deze gemeenschap behoort tot de 
gemeente van Tarabuco op ongeveer 70 km van Sucre.  
Vanwege COVID-19 is dit project uitgesteld. Het bedrag 
dat het gemeentebestuur van Tarabuco zou bijdragen is 
voor een groot deel besteed aan de pandemie. 
 
  

  
Een microfoon voor Kevin voor de online-lessen  
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Onderwijs voor iedereen 
Lespakketten voor Nepal  
In juni kreeg Stichting Amigos van Mariska van Es-de 
Jong en haar vriendin Rianne Wiggers de aanvraag om 
het project voor lespakketten in Nepal te ondersteunen. 
Vanwege de maandenlange lockdown in verband met 
de wereldwijde COVID-19 crisis zijn de problemen in 
Nepal groot. Sinds het begin van de pandemie konden  
er miljoenen kinderen in Nepal niet naar school. 
Honderdduizenden kinderen hebben geen toegang tot 
enige vorm van online onderwijs.  
Door samen te werken met lokale organisaties en 
initiatieven wilde Rianne met een groep Nederlanders in 
Nepal zoveel mogelijk van deze kinderen helpen. Ze 
hebben dit gedaan door het verstrekken van 
lespakketten en het coördineren van docenten die 
dagelijks telefonisch contact hebben met de leerlingen 
om de lesstof door te nemen. Dit is een belangrijk 
initiatief voor kinderen die anders vrijwel zeker niet meer 
terug naar school gaan en daarmee hun kans op een 
betere toekomst verliezen. 
Stichting Amigos heeft voor twee scholen, meer dan 
300 kinderen, lespakketten gedoneerd aan de actie 
Onderwijs voor iedereen in Nepal. 
In Nepal zijn inmiddels met deze actie al bijna 18.000 
lespakketten verdeeld aan kinderen die geen toegang 
tot enige vorm van online onderwijs hebben.  
 

  
Blije kinderen in Nepal met hun lespakket 

 

Inzamelingsactiviteiten AMIGOS   
De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen 
zich jaarlijks, maar door de COVID-19 pandemie zijn 
deze dit jaar helaas gecanceld. Zo waren er geen 
marktjes, zoals  Landlevenfair en Kerstreis. Ook de 
Amigos Clubklaverjas-avond kon niet georganiseerd 
worden. Wat wel door kon gaan is de 
statiegeldbonnenactie bij de COOP. Wij bedanken  
Robert nogmaals voor deze gelegenheid. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GRACIAS!  
In het bijzonder gaat onze dank uit naar Veiling met een 
Missie die ons jaarlijks verblijden met een mooie gift en 
natuurlijk al onze donateurs en vrijwilligers.  
Wij zijn iedereen, particulieren en organisaties, 
dankbaar voor de donaties, want met uw steun kunnen 
wij ons werk voor de projecten voortzetten.  
Muchas Gracias Amigos!  
 
 
 

Colofon 
Adres:  
Stichting Amigos  
Dr. van Noortstraat 150  
2266 HB Stompwijk        Coronaproof online vergaderen 

Tel: 071 5802378  
E-mail:  info@stichtingamigos.nl 
Internet: www.stichtingamigos.nl  

www.facebook.com/stichtingamigos.stompwijk 
KvK: 272 633 12 
Rabobank : NL70 RABO 0395 9024 52 
Stichting Amigos is bij de Belastingdienst Nederland 
aangemerkt als ´ANBI´ 
 

Bestuur Stichting Amigos: 
Adrie Kerkvliet           - Voorzitter 
Lia de Jong-Zwetsloot         - Secretaris /  
                     Penningmeester  
Ingrid Develing            - Bestuurslid 
Stichting Amigos - projecten:  Linda de Jong    
 
Vrijwilligers Stichting Amigos: 
Te veel om op te noemen. Zij helpen jaarlijks mee met 
diverse acties en activiteiten. Gracias!     
 

2e hands CREA-KAARTEN 
Wij zouden graag  verjaardag / jubileum / kerst            

crea-kaarten willen ontvangen. Dus de zelfgemaakte 
kaarten. Wij kunnen hiervan weer nieuwe kaarten 
maken en deze verkopen voor ons goede doel. 

 
 

  
Rufina & Anita hebben alle pakketten gemaakt. Gracias! 
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