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In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2014 hebben we  
aandacht voor:  

- Ervaringen Amigos bestuurslid 
- Kerst in Bolivia 
- Schoolspullen project 
- Steun aan kinderdagverblijf Ciruelitos 
- Inzamelingsactiviteiten Amigos 
- Een gezond gebit 
- Amigos en Amsterdam steunen! 
- Belangrijke Amigos data 
- Gracias! 

 

Ervaringen Amigos Bestuurslid 
Woordje van Lia de Jong - Zwetsloot 
Als moeder van Linda, de oprichtster van Stichting 
Amigos, ben ik al sinds 2003 betrokken met de stichting. 
Het kloppend hart is op mijn adres. Linda woont 
inmiddels al ruim zeven jaar in Bolivia en het eerste 
contact loopt meestal via mij. Voor het stichtingswerk in 
Nederland mis ik haar natuurlijk enorm, maar het feit dat 
zij zo dichtbij onze projecten woont maakt veel goed. Zij 
kan ter plekke zien en controleren of het goed gaat. Ik 
mag mij gelukkig prijzen met mijn medebestuursleden 
Adrie en Ingrid. Met ons drieën vormen wij het bestuur 
van Stichting Amigos en Linda is onze “veldwerkster”. 
Gelukkig zijn er vele vrijwilligers, waarop ik een beroep 
kan doen om bij verschillende activiteiten mee te 
helpen. Daar ben ik heel blij mee. 
 
In 2013 ben ik samen met mijn dochter Petra op bezoek 
geweest bij Linda in Sucre, Bolivia. Dat was een 
bijzondere reis en heel fijn om met ons drieën drie 
weken op te trekken. Naast de persoonlijke invullingen 
heb ik natuurlijk ’n aantal projecten bezocht, die 
Stichting Amigos ondersteunt . 
 

 
Lia en Petra op bezoek bij de kinderen van het Weeshuis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het bezoek aan het Weeshuis en het Psicopedagogico 
was heel bijzonder. Vol van dankbaarheid vertellen de 
mensen in een notendop het reilen en zeilen van de 
instellingen. Hoe moeilijk het vaak is om aan geld te 
komen voor de wekelijkse uitgaven. Alle steun die 
Stichting Amigos kan geven wordt dan ook met recht 
omarmd. Maar men realiseert zich ook wel, dat onze 
stichting niet alles kan financieren. Bij beide instellingen 
is Linda betrokken. 
 

 
Aardappelen kopen voor het kinderdagverblijf Ciruelitos 

 
Sinds twee jaar ondersteunt Stichting Amigos het 
kinderdagverblijf Ciruelitos. Het bezoek hiervan hield mij 
nog lange tijd bezig. Schrijnende verhalen kreeg ik te 
horen van de leidinggevende Andrea en ik kon mijn 
ogen niet droog houden. Als je dan al die kindertjes ziet 
dan denk je weleens: “wat zal daar toch allemaal van 
terecht komen”!  Ik ben met Andrea, Petra en nog twee 
helpers naar de markt geweest en we hebben toen voor 
’n hele maand aardappels gekocht. Natuurlijk ook 
andere voedingsmiddelen, ballonnen en kinder-
traktaties, want de feestdag van schoolkinderen zou 
gevierd  worden en daar hoort wat extra’s bij. 
Als Andrea op mijn laatste dag in Sucre speciaal naar 
het centrum komt om mij en Petra gedag te zeggen, ’n 
aandenken mee te geven en een zelfgeschreven 
bedankbrief te overhandigen …. ja dat is dan 
hartverwarmend. 
 
Naast het ondersteunen van de verschillende projecten 
van Stichting Amigos in Bolivia runt Linda in Sucre Bar 
Café Amsterdam.  Deze naam bestond tijdens mijn 
bezoek vijf jaar en zo’n eerste lustrum moest natuurlijk 
gevierd worden. Er waren verschillende thema avonden 
met muziek en er werd  geld voor diverse acties 
ingezameld en ook  ’n verloting voor de verschillende 
projecten. Het was een geslaagde en feestelijke week 
met veel bezoek van vrienden en bekenden. 
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Kerst in Bolivia 
Stichting Amigos wil graag ieder jaar de kinderen in 
Sucre een warme kerst bieden. Afgelopen jaar hebben 
we in de kersttijd bij verschillende projecten iets extra’s 
gedaan voor de kinderen. 
 

Blijde schoenenpoetsers op het plein! 
Afgelopen jaar kregen Stichting Amigos en Café 
Amsterdam een bijzondere aanvraag van de 
schoenenpoetsers. Aangezien zij kleine zelfstandigen 
ondernemers zijn,´ ZZP-ers´,  hebben zij dus geen baas 
die hun een kerstpakket geeft.  
Ze hebben daarom bij verschillende bedrijven, 
waaronder Café Amsterdam aangeklopt om 
ondersteuning te verkrijgen in levensmiddelen waarmee 
zij voor alle schoenenpoetsers van de plaza die verenigt 
zijn in de ´vakbond Brillitos´ iets voor hun leden met 
kerst mee naar huis konden geven. 
Op 21 december hebben we een bijzondere ochtend 
voor deze ‘ZZP-ers’ georganiseerd. Alle werkende 
kinderen van het plein kregen een broodje kip en een 
sapje en konden zich daarna inschrijven voor een 
kerstpakket. Deze konden ze later ophalen bij Café 
Amsterdam. Wij hebben zo´n 40 kinderen blij kunnen  
maken met een kerstpakket bestaande uit rijst, cola, 
kerstbrood en schoenenpoets. Stralende kinderen 
konden met iets lekkers voor kerst thuis komen.  
Gracias AMIGOS & AMSTERDAM! 

 

  

Een broodje, sapje en kerstpakket voor de schoenenpoetsers! 

 
Schoolspullenproject 
Stichting Amigos heeft ook dit jaar de kinderen van 
verschillende projecten (o.a de mobiele school, de 
werkende kinderen, de kinderen van internaat Misky 
Wasi en Mallorca) ondersteund met een tasje met 
schoolmaterialen. Een tasje met pennen, kleurpotloden, 
een pak blaadjes, liniaal, gum etc. is een grote hulp voor 
de kinderen en ouders/verzorgers. Al deze materialen 
zelf kopen voor al je kinderen lukt niet altijd. Om naar 
school te gaan en de kinderen te motiveren te blijven 
leren is dit tasje een mooie stimulans voor bijna 600 
kinderen. 
 

 

Blijde kinderen in de gemeenschap San Juan 
In San Juan, op 2 uur rijden van Sucre,  zijn we in maart 
geweest om de zo´n 80 kinderen van de gemeenscap te 
verblijden met schoolspullen. De kinderen komen van 
ver uit de andere arme bergdorpjes naar de school in 
deze gemeenschap, omdat in hun gemeenschap geen 
school is.  
Van de juffen en meesters kregen we zelf gemaakt 
brood uit de oven op brandhout. Bijzonder om te zien 
hoe deze kinderen wonen, leven en hoe blij zij zijn met 
de spullen. 
 

 
Schoolspullen voor de kinderen van San Juan 

 

Schoolspullen voor de internaten 
Dit jaar hebben we ook schoolspullen kunnen geven 
aan twee internaten van de stichting Amazonia. Deze 
stichting heeft een jongens- en meisjeshuis en verzorgt 
hier kinderen van arme families tussen de 6 en 17 jaar.  
In het ´Mallorca´ wonen 65 jongens en in ´Misky Wasi´ 
wonen bijna 40 meisjes. Ook deze kinderen konden blij 
het nieuwe schooljaar beginnen. 
  

Steun aan kinderdagverblijf Ciruelitos 
Stichting Amigos blijft kinderdagverblijf Ciruelitos 
ondersteunen met levensmiddelen. Elke drie weken 
wordt er op de ´campesino´(plattelands) markt grote 
hoeveelheden rijst, groenten, vlees etc. ingeslagen om 
de 30 kinderen van hun dagelijkse maaltijden te kunnen 
voorzien (ontbijt, lunch, middagtussendoortje). Voor 
slechts € 180,-- kunnen zij weer 3 weken vooruit. 
Begin van het jaar kreeg Linda de Jong als dank voor 
de continue steun een oorkonde. Met het hele team 
hebben zij in Café Amsterdam dit bijzondere certificaat 
overhandigt. Ciruelitos bedankt voor dit mooie warme 
gebaar!  

 
Oorkonde voor Linda en Stichting Amigos van Ciruelitos 
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Inzamelings activiteiten Amigos   
De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen 
zich jaarlijks. Hierbij ‘n kort verslag van de activiteiten in 
2013 en 2014. 
 

Theo´s groenten actie voor AMIGOS 

Leuk om te vermelden is Theo’s groenten actie. Onze 
oud-voorzitter is elk voorjaar druk in de weer om 
tuinbonen en bloemkolen te telen. Hier en daar deelt hij 
de groenten uit met het verzoek: “stort maar wat op 
Stichting Amigos!”  Hoe leuk is het dan, als je een 
bankafschrift krijgt met als tekst: “voor de heerlijke 
groenten van Theo!”  Wij hopen dat Theo nog vele jaren 
die overheerlijke groenten mag telen en wij zijn enorm 
blij met zijn onvoorwaardelijke betrokkenheid voor 
Stichting Amigos. 

 
Theo oogst tuinbonen voor zijn AMIGOS-groenten actie! 

 
AMIGOS Statiegeldbonnenactie Coop  
De statiegeldbonnenactie bij de COOP in Stompwijk 
heeft in 2013 totaal € 622,20 opgebracht. Dit is 
gemiddeld € 50,-- per maand.  In weekblad “De 
Dorpsketting” van Stompwijk wordt maandelijks het 
bedrag vermeld.  Muchas Gracias! 
 

AMIGOS bij Damesgilde Zoeterwoude 

Op 10 september 2013 heeft Lia een presentatie bij het 
damesgilde in Zoeterwoude gegeven.  De opkomst was 
ongeveer veertig dames en in de pauze was er een 
collecte voor Stichting Amigos met als opbrengst € 190,-
Het was een leuke avond. 
 

Rabobank Sponsorfietstocht voor AMIGOS  
De Rabobank Sponsorfietstocht heeft in 2013 € 315,-- 
opgeleverd. Natuurlijk bedanken wij iedereen, die voor 
Stichting Amigos op de fiets zijn gestapt. Het was 
wederom een groot succes.  Op zondag 21 september 
2014 rekenen wij weer op u. Ons doelnummer is 55 en 
in Stompwijk is de start om 09.00 uur bij Sport-
vereniging Stompwijk ’92 
Meer info bij Lia: 071-5802378 
 

 
AMIGOS Clubklaverjasavond 

In de maand oktober organiseert Stichting Amigos de 
jaarlijkse clubklaverjas avond. Vorig jaar hadden wij 24 
tafels en de opbrengst was € 837,-- Dorpsgenoten, 
familie en vrienden van het Amigos team proberen de 
Amigos bloembollen, planten, bloemen of kippen te 
winnen.  De Stichting Amigos beker ging dit keer naar 
het team van Jan v.d. Burg. Een bedankje naar 
Stompwijk ’92, de sponsors van de prijzen en de 
helpende handen is dan wel op zijn plaats. Dit jaar is de 
kaartavond gepland op zaterdag 18 oktober 2014                      
De deur is  om 19.30 uur open voor inschrijving bij 
Stompwijk ’92, Sportpark De Meerhorst. 
 

AMIGOS Sint & Piet actie 

De Sint en Piet actie heeft vorig jaar € 945,-- 
opgeleverd. Er zijn vele bezoekjes gebracht bij gezinnen 
in en rondom Stompwijk. Ook de KBO, het EMS koor en 
de redactie van de Dorpsketting werden met een 
bezoek vereerd. Het blijft ’n écht familiefeest. 
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten werden overal met 
open armen ontvangen. Op 5 december was het met 
recht: “Hoor de wind waait door de bomen” weer! 
Ondanks de storm, wind, regen en hagel konden 
gelukkig overal op tijd de cadeautjes bezorgd worden. 
Alle vrijwilligers bedanken wij bij deze spannende 
activiteit. Wie gaan Sinterklaas en Zwarte Piet dit jaar 
bezoeken?   
 

 
AMIGOS Sint & Piet actie bij de Drie Molens 

AMIGOS marktjes 

Elk jaar staat Stichting Amigos op een aantal marktjes. 
Afgelopen november stonden wij met ons kraampje op 
de Ladies Night in Het Blesse Paard te Stompwijk. Het 
was een gezellige en drukke avond. In de “goodiebags” 
ontvingen de ladies onze nieuwsbrief nummer 17.                                                                                                   
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In december waren wij tijdens de kerstreis aanwezig bij 
Swetterhage. Al wandelend over het terrein werd het 
verhaal van de geboorte van Jezus verteld. Vele koren 
en figuranten waren  in de weer om de bewoners, 
kinderen en andere belangstellenden alvast in 
Kerstsfeer te brengen. De kerstreis eindigde bij Jozef, 
Maria en het Kindje Jezus in de stal op het pleintje.            
Op zaterdag 26 april werd onze eerste Koningsdag 
gevierd. Stichting Amigos stond met haar kraampje in 
Leidschendam. Het is daar altijd erg gezellig en de 
fresia’s waren weer in trek.  Op 5 mei waren wij voor het 
eerst aanwezig op de rommelmarkt in Stompwijk met 
onze creakaarten.  Dat was erg leuk en voor herhaling 
vatbaar.                                                             
 
Tot slot stonden wij in de maand mei op de 
Moederdagmarkt in Stompwijk. Het was ontzettend 
slecht weer. Koud, wind en regen speelden ons parten. 
Sommige ondernemers vertrokken rond het middaguur 
naar huis. Wij bleven tot het einde van de middag en 
kregen toch steeds belangstellenden bij ons kraampje. 
Toen wij gingen opruimen kwam de zon door. Helaas 
een beetje te laat.  
Totale opbrengsten van deze marktjes was €  675,-- 
 

Een gezond gebit 
Tandartsproject in Sucre & Buenos Aires 
Stichting Amigos is wederom van start gegaan met een 
tandartsproject in Sucre en Buenos Aires.  
Een gezond gebit en het vermijden van lange 
tandartsbehandelingen is voor iedereen van groot 
belang. In Sucre heeft Stichting Amigos tandarts Raul 
bereid gevonden om tegen gereduceerde prijzen arme 
kinderen te behandelen in zijn praktijk.  
Daarnaast heeft Stichting Amigos samen met tandarts 
Peter Murillo een programma opgezet van voorlichting 
over gebitsverzorging en fluorbehandelingen 
 

Tandartsbehandelingen 
Raul behandelt in zijn praktijk de kinderen, die via 
Stichting Amigos worden ondersteund. Met het motto 
‘gedeelde verantwoordelijkheid’, moeten de ouders een 
kleine beijdrage doen. Hierdoor hopen we dat ouders en 
kinderen na hun behandeling beter voor hun gebit gaan 
zorgen. 

 
Voorlichting en fluorbehandelingen 
In juni 2014 zijn we van start gegaan met het het 
tandartsproject. 
  

Goed poetsen!! 
 

Fluorbehandelingen! 

 
Peter Murillo, een Boliviaanse tandarts, woonachtig in 
Buenos Aires heeft op vrijwillige basis de eerste lichting 
van 130 kinderen in de arme wijk Catan en Pontevedra 
van de Provincie Buenos Aires behandeld met fluor en  
voorlichting gegeven over hoe je je gebit gezond houdt.  
  
Tijdens een kort bezoek van Peter in juli aan Sucre, 
heeft hij ook voorlichting en fluorbehandeling gegeven. 
De 60 jongens van het internaat Mallorca en de 35 
meisjes  van het internaat Misky Wasi waren toen aan 
de beurt. Na de fluorbehandeling werden zij nog verrast 
met tweedehands kleding. 
 
Na wat gekke en ´vieze´ gezichtjes van het fluor waren 
al deze kinderen erg blij met de ondersteuning. Zelfs 
kregen  de kinderen tijdens de voorlichting  een nieuwe 
tandenborstel, tandpasta en vlos. 
 

 
Blijde kinderen in Pontevedra, Buenos Aires 

 
Voor een goede bescherming en resultaat moeten de 
kinderen minstens tweemaal per jaar een fluor 
behandeling krijgen. Bij elke behandeling wordt 
voorlichting gegeven over tandhygiëne. Hierdoor zullen 
zij minder problemen hebben met hun gebit. Waardoor 
zij langer ´plezier´ hebben van hun eigen tanden. 
Immers, voorkomen is beter dan genezen! 
 

Inzamelingsacties Amsterdam 
In Café Bar Restaurant Amsterdam hebben we in 2014 
ook niet stil gezeten. We hebben voor verschillende 
organisaties of gezondheidskwesties geld ingezameld 
met het projecteren van films, de quiz & cacho avonden 
etc. Geregeld komen er aanvragen voor gezondheids-
problemen. Kinderen of jongeren die heel ziek zijn. Het 
gezondheidssysteem in Bolivia is nog verreweg van 
goed. Veel mensen zijn niet verzekerd. Alhoewel de 
prijzen van operaties of behandelingen niet al te hoog 
zijn, is het voor de arme medemens onmogelijk om dit 
te kunnen betalen. 
Daarnaast hebben we geld ingezameld voor de 
schoolspullen en een muziekproject ´Find your voice´! 
Bij dit project wordt aan de kinderen in de internaten 
Mallorca en Misky Wasi muziekles gegeven met het 
doel om later een kinder orkest op te richten. We 
hebben geholpen met de aanschaf van violen. 
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In het eerste half jaar van 2014 hebben we bijna € 900,-
ingezameld. Natuurlijk zijn we als Café Bar Restaurant 
Amsterdam, Stichting Amigos zeer dankbaar voor de 
verdubbeling van onze inzamelingsacties!  
 

Nieuwe plannen Café Amsterdam uitgesteld 
Eind 2013 waren we in Sucre al vergevorderd met 
nieuwe toekomstplannen voor Café Bar Restaurant 
Amsterdam. Op een halve blok van de huidige locatie in 
het centrum van de Boliviaanse hoofdstad Sucre, vond 
Linda een nieuwe locatie met meer mogelijkheden. Een 
grote locatie waar groeimogelijkheden waren en waar 
met Stichting Amigos een project zou worden begonnen 
om jongeren met een handicap overdag een (sociale) 
werkplaats aan te bieden in het restaurant.  
Helaas door de Boliviaanse wetgeving van dit moment 
is het onmogelijk om de huidige vergunning te verhuizen 
of een nieuwe vergunning op deze locatie te verkrijgen. 
Hierdoor is onze Amsterdam-Amigos droom tijdelijk in 
de ijskast gezet. Doordat de huidige locatie erg klein is, 
kunnen we hier dit project moeilijk verwezenlijken. 
Hopelijk worden er in de nabije toekomst andere 
mogelijkheden gevonden. 
 

Educatiebeurzen 
Extra steun en stimulans met een ‘educatiebeurs’ voor 
jongeren en kinderen die dit nodig hebben voor 
voortzetting van school of universiteit. Net als vorig jaar 
zetten we de school- ,  studiebeurzen en beurzen voor 
engelse les voort. Daarnaast hebben we bijzondere 
beurzen toegekend aan 4 jongeren van het 
Psicopedagogico San Juan de Dios.  Dit zijn de eerste 
jongeren van het ´Psico´ die aan de Universiteit zijn 
toegelaten. Allen hebben  een (zware) lichamelijke 
handicap maar zij slagen erin om de studies 
Informatica, Psychologie en Accountancy te volgen. 
Martin, Jaime, Hector en Santusa, proficiat,  ga zo door!  
 

Belangrijke Amigos data 
Zondag 21-09-2014 RABO Sponsorfietstocht 
U kunt ons ondersteunen door deze dag te fietsen voor 
Stichting Amigos – Doelnummer 55 
Start om 09.00 uur bij Stompwijk ’92! 
 

Zaterdag 18-10-2014 Amigos kaartavond 

Clubklaverjassen in de kantine van Stompwijk ‘92 
Aanvang inschrijving 19.30 uur. 
 

November/december Sint & Piet actie! 
Vanaf de dag dat Sint met zijn Zwarte Pieten Nederland 
binnen vaart tot en met 5 december. 
 

Dinsdag 16-12-2014 Kerstmarkt 
Bij Swetterhage in Zoeterwoude-dorp 
Van 17.00 tot 20.00 uur tijdens de Kerstreis. 
 
Het gehele jaar is er de statiegeldbonnenactie in de 
COOP te Stompwijk.  
 

 
 

 

GRACIAS!  
Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en 
organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun 
kunnen wij ons werk voortzetten. 
Met name noemen wij de Maerten van den Veldeschool, 
Theo Duyvestijn, Clazien Pouw-Zwetsloot, Leny 
Angenent, Michel v Eerden en het EMS koor, Wim en 
Trees van Marwijk. Natuurlijk ook M&O Zoeterwoude, 
Rabobank Rijnstreek, de COOP etc.  
Muchas Gracias Amigos!!  

 

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

Adres:  
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´ 
 

Bestuur Stichting Amigos: 
Adrie Kerkvliet           - Voorzitter 
Lia de Jong-Zwetsloot         - Secretaris /  
                     Penningmeester  
Ingrid Develing            - Bestuurslid 
 

Vrijwilligers Stichting Amigos: 
Anne Vincenten, Theo Duyvestijn, Martin Bakker en 
Clazien Pouw-Zwetsloot, Karin Kerkvliet, Wendy Koot 
en vele anderen!         

Stichting Amigos in Bolivia:   Linda de Jong    

 

2
e
 hands CREA-KAARTEN 

Wij zouden graag de verjaardag/jubileum/kerst crea-
kaarten, dus zelfgemaakte kaarten, die u niet meer 
bewaren wil, ontvangen. Wij kunnen dan van de ‘2

e
 

hands ’kaarten weer nieuwe kaarten maken en deze 
verkopen voor ons goede doel. 

 
 

 
Lia en Ingrid met de AMIGOS-stand! 


