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In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2013 hebben we
aandacht voor:
Ervaringen Amigos voorzitter
Rabobank Sponsorfietstocht
Amigos kaartavonden druk bezocht
Amigos actief op marktjes
Sinterklaas en Kerst in Bolivia
Schoolspullen project
Ontwikkelingen in Bolivia
Amigos en Amsterdam steunen
Belangrijke Amigos data
Gracias!

Ervaringen Amigos voorzitter
Voorzitter Adrie aan het woord

Inmiddels mag ik al weer zo’n twee jaar voorzitter zijn
van de Stichting Amigos. Ik weet nog goed dat Theo
Duyvestijn me tijdens de nieuwjaarsreceptie in de
kantine van Stompwijk ‘92 me voor het eerst polste voor
deze functie. Een aantal maanden later zat ik in de
keuken van Lia voor mijn eerste vergadering. Er ging
een wereld voor me open. Ten eerste wat Linda
allemaal doet en heeft gedaan in Bolivia om daar jonge
mensen kansen te geven, die voor ons zo gewoon
lijken. Dan denk ik aan het aanbieden van
studiebeurzen, het opvanghuis, huiswerkbegeleiding,
maar ook aan het bieden van de mogelijkheid om
ervaring op te doen in Café Amsterdam en het geven
van ondersteuning op medisch gebied.
Daarnaast stond ik versteld van de enorme energie die
Lia, Ingrid, Theo, Anne en al die andere vrijwilligers in
Nederland hebben om activiteiten te organiseren om
geld in te zamelen voor de Stichting. Ik heb het de
afgelopen twee jaar allemaal langs zien komen,
waaronder het op marktjes staan, de fietstocht, de
kaartavond en de Sint en Piet bezoekjes. Leuk ook om
daar met mijn gezin actief aan mee te doen.
Een hoogtepunt vond ik toch wel het bezoek van Linda
eind 2011 aan Nederland. Mooi om van haar zelf te
horen wat haar ervaringen zijn. Ze is toen ook een
avondje bij ons thuis geweest met de koffer waar alle
attributen uit Bolivia in zitten, van kleding en muziek
instrumenten tot landkaarten, vlaggen, fotoboeken en
een schoenenpoetsdoos. Mooi materiaal dat dochter
Kyra mocht gebruiken voor haar spreekbeurt over
Bolivia en de Stichting Amigos.
Ik hoop de komende periode mijn bijdrage te kunnen
leveren aan de Stichting, zodat de ondersteuning van
ontwikkelingsprojecten voort kan gaan. Dat kunnen we
natuurlijk niet alleen. Met jullie hulp, in welke vorm dan
ook, kunnen we echter veel bereiken. Dat heb ik de
afgelopen periode goed kunnen ervaren.
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Rabobank Sponsorfietstocht

Zondag 22 september 2013 – Doelnummer 71
Dit jaar organiseert de Rabobank Rijnstreek weer een
Sponsorfietstocht. Vorig jaar deden ruim 2200
deelnemers mee, die totaal 78.360 kilometers fietsten
door het Groene Hart. Voor Stichting Amigos werd er
€ 262,-- bij elkaar gefietst.
De opbrengst in 2011 was zelfs € 494,-- De bank had
toen een verdubbeling gedaan. Geweldig! Om 09.00 uur
stonden de eerste fanatiekelingen al klaar voor de start.
Eenmaal in het bezit van een stempelkaart vertrok
iedereen voor een tocht van 20, 40 of 60 km.
Bijzonder veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de
Rabobank. Zij zorgden voor de stempelposten, de
overheerlijke
poffertjes, de
koffie,
thee
en
limonade. Diverse koren zorgden voor de muzikale
omlijsting. Ook waren er weer prachtige nieuwe routes.
Hierbij willen wij iedereen bedanken, die voor Stichting
Amigos heeft gefietst. We blijven op u rekenen!

Rabobank Sponsorfietstocht elk jaar een succes!

AMIGOS kaartavonden druk bezocht!
Opbrengst jaarlijks bijna € 1000

Zoals elk jaar organiseert Stichting Amigos in oktober
de AMIGOS klaverjasavond! Rond de 25 tafels ofwel
100 kaartliefhhebbers komen dan klaverjassen om de
projecten van Stichting Amigos te ondersteunen. De
winnaar van 2012 was het team van Kees de Jong met
totaal 21.364 punten. De opbrengst was toen € 916,-In 2011 ging de Amigos beker naar het team van Jan
Faas met totaal 21.838 punten. De kaarters hebben
gezorgd voor een opbrengst van maar liefst € 907,-Van het ingezamelde geld worden veel kinderen in
Sucre (Bolivia) blij gemaakt met een warme Kerst en
zelfs een Sinterklaas feest.
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Wij bedanken Stompwijk '92 voor het gebruik van de
kantine en alle sponsors en alle anderen voor de
prijzen, hapjes, beker enz. Vooral alle vrijwilligers en
reserve kaarters willen wij hartelijk bedanken. Zonder
jullie helpende handen kunnen wij deze kaartavond niet
organiseren.
Dit jaar organiseren wij de AMIGOS klaverjasavond op
zaterdag 26 oktober 2013.

Karin schminkt de kinderen op de marktjes!

Sinterklaas en Kerst in Bolivia
Stichting Amigos wil graag ieder jaar de kinderen in
Sucre een warme Kerst bieden. Afgelopen jaar hebben
we in de Kerst maar ook Sinterklaastijd bij verschillende
projecten iets extra’s gedaan voor de kinderen.

Druk bezocht Amigos kaartavond

Amigos actief op marktjes
Elk jaar staat Stichting Amigos ’n paar keer op
bijzondere marktjes, zoals de Koninginnedagmarkt in
Leidschendam, de moederdagmarkt in Stompwijk en de
kerstmarkt in Zoeterwoude-dorp. Dit jaar waren wij ook
uitgenodigd om bij een rustpunt van de Polderfietstocht
op de Bovenmeer weg in Stompwijk te staan. Op
Hemelvaartsdag was het een gezellige drukte op de
Horsefarm en de opbrengst deze dag was € 365,-voor het Goede Doel. Het kraampje met allerlei
spulletjes en het kraampje voor de koffie, thee en fris
deden goede zaken. Onze mannen waren 'n goed
koppel.
Al jaren zijn wij aanwezig op de moederdagmarkt. Dit
jaar speelde 's morgens de regen ons nog parten.
Gelukkig mochten onze dames van de schmink bij de
COOP binnen schminken. Vele kinderen liepen later
met mooie vlinder of tijger gezichtjes rond. Het
spaarvarken haalde € 43,-- op voor het schminken.
Geweldig!
's Middags kwam toch de zon nog even door en was het
een gezellige drukte. De opbrengst van het kraampje
was € 93,85 . Wij bedanken iedereen, die belangeloos
hebben meegeholpen op deze marktjes.
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Jongens van het opvanghuis vieren Sinterklaas
Dat feest kennen ze natuurlijk niet in Bolivia, maar toch
vonden wij dit een leuke gelegenheid om samen met de
jongens van het opvanghuis ons ‘Hollands’ feestje te
vieren. Uiteraard hoorden hier cadeautjes en gedichten
bij, maar ook (zelfgebakken) pepernoten en kruidkoek.
Om de cadeautjes op een leuke manier te verdelen
werd het Sinterklaas dobbelspel gespeeld. Hierbij
moesten er Sinterklaasliedjes gezongen worden,
werden er gedichten voorgelezen en natuurlijk moest er
gedanst worden. Nadat iedereen een cadeautje had
was het tijd voor het uitpakken. De jongens waren erg
blij met hun cadeautjes en het was dan ook een
geslaagd Hollands feestje!

Kerstverrassingen voor de kinderen in Sucre!
Speciaal voor de kerst gingen we samen met de
Mobiele School op pad met cake en chocolademelk
voor de kinderen. Dit was zeer geslaagd, de kinderen
konden deze verwennerij erg waarderen.
Met de jongens van het opvanghuis hebben we een
lekkere maaltijd met kip gemaakt voor de kinderen van
het kinderdagverblijf Ciruelitos en voor de werkende
kinderen van het busstation.
Ook werd er samen met de talenschool Fenix een
kerstproject georganiseerd voor de arme kinderen in
Sucre. Tijdens de kerst worden veel kinderen extra
verwend door hun ouders, maar voor ouders die
nauwelijks rond kunnen komen is dit vaak moeilijk.
Daarom helpen wij een handje mee. Samen met de
talenschool zijn we op pad geweest om ballen, poppen
en lekkernijen voor de kinderen te kopen. Na enkele
dagen hard werken waren er 200 pakjes gemaakt voor
de kinderen. De volgende dag kon het feest beginnen
en werden bij de talenschool de pakjes uitgedeeld aan
de kinderen. Dolgelukkig met hun cadeautjes keerden
de kinderen voldaan terug naar huis.
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Schoolspullenproject

Schoolspullen voor de mobiele school!

Stichting Amigos heeft ook dit jaar de kinderen van
verschillende projecten ondersteund met een tasje met
schoolmaterialen. Een tasje met pennen, kleurpotloden,
een pak blaadjes, lineaal, gum enz. is een grote hulp
voor de kinderen en ouders. Al deze materialen zelf
kopen voor al je kinderen lukt niet altijd. Om de kinderen
te motiveren om naar school te gaan om te blijven leren
is dit tasje een mooie stimulans voor bijna 400 kinderen.

Speciaal voor de dag van het kind zijn we weer op pad
gegaan met de Mobiele School. We hebben zeer goede
ervaringen met deze organisatie. Ze zijn altijd zeer
enthousiast en blij met onze hulp. Ook voor de deze
groep kinderen hadden we een groot aantal
schoolspullen ingeslagen en hier pakketjes van
gemaakt. Daarnaast had de organisatie zelf gezorgd
voor cake en hadden wij chocolade melk meegenomen.
De kinderen waren dolenthousiast en erg blij met de
nieuwe schoolspullen. Veel kinderen komen uit arme
gezinnen. Deze gezinnen hebben vaak weinig geld te
besteden, dus voor de kinderen kwamen de
schoolspullen erg van pas. Al met al was het een
geslaagde week voor de kinderen van de Mobiele
School en waren wij erg tevreden met dit geslaagde
schoolspullen project

Blije kinderen in het dorpje Maragua
Kinderen verdienen het om af en toe in het zonnetje te
worden gezet. Voor de schoolkinderen in Maragua, een
klein dorpje dat op drie uur rijden van Sucre ligt, was het
dinsdag 9 april zover: de opening van de bibliotheek.
Samen met de organisatie Biblioworks vertrokken we
vroeg in de ochtend vanuit Sucre met ongeveer tien
grote dozen vol met schoolspullen voor de kinderen in
Maragua. Met een beetje passen en meten pasten alle
dozen in de microbus en in Maragua aangekomen kon
het echte werk beginnen: 200 tasjes met schoolspullen
maken voor de kinderen. Gelukkig waren de kinderen in
Maragua behulpzaam en hielpen ze graag mee met het
klaarmaken van de tasjes. Naast het uitdelen van de
schoolspullen werd er door de organisatie Biblioworks
een bibliotheek geopend in de school. Deze organisatie
heeft als doel de geletterdheid in de arme dorpen
rondom Sucre te bevorderen door bibliotheken op te
richten met behulp van lokale overheden. Het was
zodoende een dubbelfeestje voor de kinderen. Er werd
door de school ook flink uitgepakt, omdat het tevens de
feestdag van het dorpje was werd er gedanst en
gezongen door de kinderen. Na al deze feestelijkheden
was het tijd voor de opening van de bibliotheek door
Biblioworks en gingen wij de schoolspullen uitdelen. Het
was een groot succes en de kinderen waren erg blij met
hun nieuwe schoolspullen. Veel kinderen komen
namelijk uit arme gezinnen en hun ouders hebben
weinig te besteden, de schoolspullen waren zodoende
zeer welkom.
We werden hartelijk bedankt door de kinderen en we
vertrokken tevreden richting Sucre. Met goede moed
bereiden we ons op het volgende project voor.

De kinderen van de Mobiele school krijgen schoolspullen!

Kledingproject
Voor de winter kunnen de kinderen vaak wel een extra
kleidingstuk gebruiken. Reden om dit jaar goedkoop
tweedehands kwaliteitskleding vanuit Chili in te voeren.
In totaal negen balen met kleding voor de behoevende
kinderen in Sucre, hebben we over laten komen om aan
kinderen van verschillende projecten te geven.
De balen komen niet gesorteerd en hebben kleding voor
jongens en meisjes van 0 tot 14 jaar. Veel geregel om
de kleding bij de kinderen te krijgen. Allereerst krijgen
wij de lijsten met leeftijden en geslacht, daarna doen we
per project de kleding in verschillende zakken. Hierna
kunnen we uiteindelijk een datum prikken om naar het
project te gaan. Inmiddels zijn we al bij de Mobiele
School, kinderdagverblijf Ciruelitos en een kerk in een
arme buitenwijk geweest. Maar er staan nog meer
projecten op ons lijstje, zoals het weeshuis Tata Juan
de Dios, een school en het instituut voor kinderen met
een handicap. In totaal zullen we meer dan 700
kinderen verblijden met een nieuw kledingstuk.

Linda geeft de kinderen in Maragua een tas schoolspullen!
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Kinderdagverblijf Ciruelitos

Amigos & Amsterdam steunen

Stichting Amigos zet zich sinds dit jaar regelmatig voor
kinderdagverblijf Ciruelitos in. Dit dagverblijf verzorgd
dagelijks 30 kinderen in Bajo Aranjuez, een arme
buitenwijk van Sucre. De afgelopen maanden hebben
we ondersteund met levensmiddelen als rijst, suiker,
olie, koekjes enz. De versproducten worden wekelijks
gekocht met een donatie van SOS kinderdorpen Sucre.
Het personeel van kinderdagverblijf Ciruelitos wordt
betaald vanuit de gemeente. Helaas is de
ondersteuning
voor
voedingsmiddelen
en
de
ouderbijdrage minimaal, waardoor er te weinig middelen
zijn om de kinderen een goed ontbijt, lunch en
’s middags thee aan te bieden. Samen met Andrea , de
leidinggevende doen we inkopen op de markt. Ciruelitos
is erg blij met de steun van Amigos.

Stichting Amigos en Café Amsterdam in Sucre (Bolivia)
ondersteunen projecten gericht op educatie, gezondheid
en recreatie voor kinderen en jongeren in de stad Sucre
in Bolivia.

Blije kinderen bij kinderdagverblijf Ciruelitos!

Centro Educativo Ñanta

Moeilijke tijden voor Centro Educativo Ñanta
De afgelopen twee jaar is Stichting Amigos zich gaan
richten op het ondersteunen van verschillende projecten
met concrete behoefte en niet meer structureel.
Hierdoor werkt Stichting Amigos de afgelopen tijd
minder met Centro Educativo Ñanta.
In Sucre (Bolivia) heeft Stichting Amigos voor lange tijd
Centro Educativo Ñanta structureel gesteund. Door
verschillende omstandigheden en een reorganisatie
heeft het centrum sinds eind 2012 voor een tijdje de
deuren voor een groot gedeelte moeten sluiten. Het
straatwerk, sport- en muziekprogramma worden
gelukkig nog wel voortgezet.
Het ziet er naar uit dat in oktober 2013 de deuren van
Ñanta weer volledig open kunnen. Dit is mogelijk als ze
terug kunnen verhuizen naar de Casa de Joventud. Wij
hopen dat Ñanta snel weer al zijn activiteiten kan
voortzetten.
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Educatiebeurzen
Extra steun en stimulans met een ‘educatiebeurs’ voor
jongeren en kinderen die dit nodig hebben voor
voortzetting van school of universiteit. Op dit moment
zijn er 4 school- en 4 studiebeurzen en 3 beurzen voor
engelse les.

Inzamelingsacties in Amsterdam
In 2013 is er voor verschillende projecten en acties geld
ingezameld met de charity quiz, de charity films en de
charity menu’s. Elke maand hebben we een nieuw
doel/project waar we voor inzamelen.
December/ januari:
Kerstactie ‘Barrigas llenas, corazones contentos’ samen
met andere bedrijven in Sucre. Er is geld ingezameld
voor ETI, een project voor gehandicapten en
alleenstaande vrouwen uit de bergdorpjes en
verzorgingstehuis ‘Santa Rita’.
Februari:
Inzamelingsactie voor een hartoperatie van de 23 jarige
Luis Mamani Paco.
Maart-April:
Schoolspullenproject (mobiele school, plaza, Maragua)
Mei-juni:
Kledingproject (mobiele school, ciruelitos, andere
opvanghuizen)
Juli:
Medicijnen voor Mario Yamir, een 2 jarige jongen met
Syndrome van Kawasaki.
Augustus:
Educatiematerialen en dansfestival Guadalupe voor de
Mobiele School.
September:
Inzamelingsactie voor de 13-jarige Ambar, die met een
hersentumor in het ziekenhuis ligt. Ambar komt uit een
arme familie uit een bergdorpje. Voor haar operaties en
medicijnen heeft de familie niet genoeg geld.
In Cafe Amsterdam hebben we tot juli al meer dan
€ 1.200 voor de bovenstaande projecten kunnen
inzamelen. Met de hulp van Stichting Amigos hebben
we dit bedrag kunnen verdubbelen voor alle doelen.
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Belangrijke Amigos data

Colofon

Zondag 22-09-2013 RABO Sponsorfietstocht

De “Stichting Amigos Nieuwsbrief” wordt toegezonden
en gegeven aan belangstellenden.

Ook dit jaar is AMIGOS van de partij. U kunt ons
ondersteunen door deze dag te fietsen voor
DOELNUMMER 71 - STICHTING AMIGOS.
Wij rekenen op u! Start om 09.00 uur bij Stompwijk ‘92

Adres:

Vanaf 19.30 uur in Het Blesse Paard Stompwijk

Stichting Amigos
Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
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´

November/december Sint & Piet actie!

Bestuur Stichting Amigos:

Zaterdag 26-10-2013 Amigos Kaartavond
In de kantine van Stompwijk ’92 te Stompwijk
Aanvang inschrijving 19.30 uur

Vrijdag 01-11-2013 Ladies Night!

Vanaf de dag dat Sint met zijn Pieten Nederland
binnenvaart tot en met 5 december

Adrie Kerkvliet
Lia de Jong-Zwetsloot

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid

Dinsdag 17-12-2013 Kerstmarkt

Ingrid Develing

Bij Swetterhage in Zoeterwoude-dorp
Van 17.00 tot 20.00 uur tijdens de Kerstreis

Vrijwilligers Stichting Amigos:
Anne Vincenten, Theo Duyvestijn, Martin Bakker,
Clazien Pouw-Zwetsloot, Karin Kerkvliet, Erica van
Gessel en Wendy Koot

Stichting Amigos in Bolivia: Linda de Jong
e

2 hands CREA-KAARTEN
Wij zouden graag de verjaardag / jubileum / kerst en
crea-kaarten, dus zelfgemaakte kaarten ontvangen. Wij
e
kunnen dan van de “2 hands” kaarten weer nieuwe
kaarten maken en deze verkopen voor ons goede doel.

De jaarlijkse Sint & Piet actie maakt veel kinderen blij!

Gracias!
Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en
organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun
kunnen wij ons werk blijven voortzetten.
Met name noemen we Jolanda van Dongen, de Maerten
van den Veldeschool,
Theo Duyvestijn voor hun
inzamelingsacties.
Maar
natuurlijk
ook
M&O
Zoeterwoude, Rabobank Rijnstreek, de COOP en de
mensen van de Creakaartenverkoop danken wij!
Muchas gracias amigos!!
AMIGOS-team actief op de moederdagmarkt !
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