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In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2015 hebben we
aandacht voor:
SOL EN CASA Yanapasayku zijn één!
Bouwreis 2014 naar Zambia
Kerstgevoel 2014 in Bolivia
Steun in educatie
Inzamelingsactiviteiten Amigos
Een gezond gebit
Steun bij de verschillende instellingen
Café Amsterdam sluit haar deuren!
Belangrijke Amigos data
Gracias!

SOL EN CASA Yanapasayku zijn één!
Hulp voor kinderen met speciale behoeften
Sinds 1 oktober 2014 hebben de jonge organisaties
‘Yanapasayku’ en ‘Sol en Casa’ hun krachten
gebundeld. Yanapasayku betekent in de inheemse taal
Quechua ‘ik wil je helpen’ en Sol en Casa is de
Spaanse benaming voor ‘zon in huis’. SOL EN CASA
Yanapasayku zet zich in voor kinderen van 5 tot 30 jaar
met een geestelijke of lichamelijke beperking, gedragen/of leerproblemen. De steun wordt verleend door
middel van fysiotherapie, ergotherapie, speciaal
onderwijs en psychologische ondersteuning.
Met een internationaal team, bestaande uit de Duitse
fysiotherapeute Lina, de Duitse ergotherapeute Regina,
de Franse lerares speciaal onderwijs Pauline en de
Boliviaanse psycholoog Omar, kunnen zij nu
interdisciplinaire steun verlenen en de levenscondities
van kinderen en jongeren met speciale vaardigheden in
Sucre verbeteren.
De fysiotherapeute Lina Ramsauer is, naast haar
werkzaamheden bij Yanapasayku, de afgelopen twee
jaar ook werkzaam geweest in Café Amsterdam. Linda,
de oprichtster van Stichting Amigos en Café
Amsterdam, kent deze jonge organisatie daarom al
vanaf hun start. Het is bijzonder hoe deze therapeuten
hun leven in Duitsland en Frankrijk inruilen voor het
helpen van kinderen in Bolivia.

Op dit moment krijgen 40 kinderen en jongeren per
week
ondersteuning,
waarvan
acht
dagelijks
begeleiding krijgen. Gemiddeld geeft het centrum
dagelijks aan 20 kinderen/jongeren en families steun.
Bijzonder is dat in Bolivia geen opleiding is voor
ergotherapie en speciaal onderwijs. Hierdoor is het
centrum innovatief op gebied van de geestelijke
gezondheidszorg.
Stichting Amigos heeft in 2014 SOL EN CASA
Yanapasayku kunnen verblijden met hulpmaterialen
voor
de
therapieën,
zoals
een
trampoline,
knutselspullen, een naaimachine en spellen. Ook in
2015 dragen wij deze organisatie een warm hart toe
door vijftien therapieën per week te financieren voor de
gezinnen die deze therapieën niet zelf kunnen betalen.

Bouwreis 2014 naar Zambia
In samenwerking met de Dutch Flower Foundation en
Habitat for Humanity wordt er jaarlijks een bouwreis
georganiseerd. Afgelopen jaar zou de reis naar Zambia
gaan. Petra de Jong kon vanuit haar werk deelnemen
aan deze reis en zij ging in november met een
bouwgroep huizen bouwen in Zambia. Stichting Amigos
heeft haar steentje kunnen bijdragen met de
opbrengsten van de AMIGOS clubklaverjasavond.

Petra bouwt huizen in Zambia

Verslag van de bouwreis van Petra de Jong

De trampoline wordt ook door de allerkleinste gebruikt!
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Na een lange vliegreis en een korte nacht kregen we
zondag 16 november, na het ontbijt, uitleg over het werk
van Habitat Zambia. Daarna gingen we naar de
bouwplaats en maakten we kennis met de mensen,
waar we mee en voor zouden gaan bouwen. We
mochten ook een kijkje nemen in het huisje waar ze nu
woonden. Dit was een schuur, keuken, slaapkamer en
woonkamer ineen; erg indrukwekkend om te zien.
Maandag begon het bouwen dan écht. De hele week
cement mixen, huis uitlijnen, grote stenen plaatsen en
voegen. Voor een stel amateurs hadden we goed werk
verricht volgens de opzichter. Ook de toekomstige
bewoners droegen letterlijk hun steentje bij.
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Vrijdagmiddag was de oplevering en kwam er een
jambe band om het feest te openen. Om beurten werd
één van ons de dansvloer opgetrokken. Daarna waren
wij Hollanders aan de beurt en we deden de “vogeltjes
dans” en als afsluiting een oer Hollandse polonaise. Al
gauw liep het hele dorp hossend door elkaar.
Na de sleuteloverdracht namen we afscheid. We
werden door iedereen uitgezwaaid. De kinderen bleven
net zolang naast de bus mee rennen en zwaaien, tot ze
niet verder konden en mochten.
Het was heel dankbaar werk. Ook zag je de
dankbaarheid in hun ogen. In één week tijd bouwden
wij twee huizen van 10 bij 3 meter. Iets om trots op te
zijn. Ik bedank Stichting Amigos voor de ondersteuning.
Het was een hele belevenis en een ervaring voor het
leven.

Educatiebeurzen

Kerstgevoel 2014 in Bolivia

De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen
zich jaarlijks. Hierbij ‘n kort verslag van de activiteiten in
2014 en 2015.

Stichting Amigos wil graag ieder jaar de kinderen in
Sucre een warme kerst bieden. Aangezien er altijd veel
voor kinderen wordt georganiseerd met Kerst , hebben
we het afgelopen jaar de kersttijd anders aangepakt.
We hebben de werknemers van Ciruelitos en de
studerende jongeren met een educatiebeurs, waaronder
vijf jongeren met een handicap, verwend met een hele
mooie dansshow en een lekker diner bij Origenes. Wat
bijzonder om deze werknemers en jongeren zo te zien
genieten.
Daarnaast hebben we een maaltijd en activiteiten
verzorgd bij het verzorgingshuis 25 de Mayo. Met de
ouderen hebben we gedanst en we hebben een
bijzondere ochtend met deze mensen gedeeld.

Steun in educatie
Schoolspullenproject
Dit jaar was Linda in de tijd van het schoolspullenproject in Nederland. Gelukkig heeft SOL EN CASA
Yanapasayku de organisatie op zich kunnen nemen.
Hierdoor heeft Stichting Amigos ook in 2015 de
kinderen van verschillende projecten, waaronder de
internaten Mallorca en Misky Wasi, ondersteund met
een tasje 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 om te blijven leren is dit tasje een mooie
stimulans voor vele kinderen.

Extra steun en stimulans met een ‘educatiebeurs’ voor
jongeren en kinderen, die dit nodig hebben voor
voortzetting van school of universiteit. Vorig jaar heeft
Amigos bijzondere beurzen toegekend aan vier
jongeren van het Psicopedagogico San Juan de Dios.
Ook dit jaar gaan wij door met de ondersteuning van
deze 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. In
2015 heeft Maria Luisa zich ook bij deze groep
gevoegd. Martin, Jaime, Hector, Santusa en Maria
Luisa: PROFICIAT, ga zo door!

Inzamelings activiteiten AMIGOS

Rabobank Sponsorfietstocht voor AMIGOS
Voor Stichting Amigos hebben de fietsers van de
Rabobank sponsorfietstocht op zondag 21 september
2014 € 279,50 bij elkaar getrapt. Een prachtige route en
goed fietsweer hebben vele mensen op de fiets
gekregen om voor een goed doel euro’s bij elkaar te
trappen. Men kon kiezen uit een route van 20, 40 of 60
kilometer. Jaarlijks is het een mooi sportief evenement
met traktaties van koffie, limonade, poffertjes en muziek.
Vanwege de fusie van de Rabobanken Rijnstreek en het
Groene Hart Noord is voor 2015 de datum vervroegd.
De Rabobank sponsorfietstocht wordt nu zondag 28 juni
2015 verreden. Wij bedanken alle fietsers die Stichting
Amigos als goede doel hebben gekozen en wij rekenen
28 juni weer op u. Ons doelnummer is 223 en in
Stompwijk is de start om 09.00 uur bij Sportvereniging
Stompwijk ’92.

Fietsen voor het goede doel met de Rabosponsorfietstocht

AMIGOS Statiegeldbonnenactie COOP

Lina maakt de pakketjes met schoolspullen
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De statiegeldbonnenactie bij de COOP in Stompwijk
leverde in 2014 totaal € 646,55 op. Een geweldige
opbrengst. In het weekblad “De Dorpsketting” van
Stompwijk wordt maandelijks het opgehaalde bedrag
vermeld. Wij bedanken de COOP hartelijk voor deze
gelegenheid, die Stichting Amigos aangeboden krijgt.
Muchas Gracias!
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AMIGOS Clubklaverjasavond
Elk jaar in oktober organiseert Stichting Amigos de
jaarlijkse clubklaverjasavond. Dit jaar hadden wij een
speciaal doel aan de kaartavond “geplakt”, welke
Stichting Amigos zou ondersteunen, namelijk de bouw
reis naar Zambia van Petra de Jong. Van haar werk uit
ging zij met een bouwgroep huizen bouwen in Zambia.
Wij hadden 19 tafels en de opbrengst was € 850,-Geweldig! Dorpsgenoten, familie en vrienden van het
Amigos team probeerden de Amigos bloembollen,
planten, bloemen of kippen te winnen. De beker ging in
2014 naar het team van Con v Gessel met 22.680
punten. Samen met haar man Nico en dochters Karin
en Erica hadden zij kennelijk goed geoefend voor deze
e
e
avond. Nadat ook de 2 , 3 en troost prijzen waren
uitgereikt was het nog een gezellig samenzijn. Wij
bedanken de sponsors en iedereen die meegeholpen
heeft aan deze geslaagde avond. Dit jaar is de
kaartavond gepland op zaterdag 24 oktober 2015.

Koningsdag op maandag 27 april 2015, stond Stichting
Amigos met haar kraampje in Leidschendam. Het is
daar altijd erg gezellig en de fresia’s waren weer in trek.
Het was mooier weer, dan was voorspeld. Gelukkig
maar. Dit jaar waren wij op 5 mei aanwezig op de
rommelmarkt in Stompwijk met onze creakaarten,
grabbelton en andere “Boliviaanse” spulletjes.
Helaas ging de Moederdagmarkt in Stompwijk dit jaar
niet door. De opbrengsten van bovengenoemde
marktjes zijn € 377,50!

AMIGOS deelname kerstreis Swetterhage
Al vele jaren wordt er bij Swetterhage in Zoeterwoude,
een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een
verstandelijke handicap, een kerstreis georganiseerd.
Dinsdag 16 december 2014 om 17.00 uur was het weer
zover. Stichting Amigos staat tijdens de kerstreis op het
kerstmarktje op het pleintje bij Swetterhage.
De
kerstreis wordt al vele jaren georganiseerd voor en ook
door de bewoners van Swetterhage. Verspreid over het
terrein worden alle kersttaferelen uitgebeeld. Denk
hierbij aan de timmermanswerkplaats van Jozef en
Maria, het paleis van Herodus, de drie koningen, de
herders, engelen etc. Uiteindelijk komt u uit bij de
kerststal, waar het Kindje Jezus bewonderd kan
worden. Hier krijgt u oprecht een warm kerstgevoel van.
Al wandelend over het terrein gaat men als het ware op
reis door het verhaal. Omgeven met zang, muziek en
allerhande figuranten worden de bezoekers uitgenodigd
om mee op reis te gaan. Na de reis kan er nog
rondgekeken worden op de kerstmarkt en in Den
Herberg kan dan nog wat lekkers gedronken worden. In
2015 wordt de kerstreis gehouden op woensdag 16
december. Een echte aanrader.

Prijsuitreiking bij de AMIGOS clubklaverjasavond

AMIGOS Sint & Piet actie
De Sint en Piet actie heeft in 2014 € 802,-- opgeleverd
en de bezoekjes waren weer geslaagd. Het was een
leuke, drukke en spannende tijd en het is allemaal weer
prima verlopen. Er zijn vele huisbezoekjes gebracht bij
gezinnen in en rondom Stompwijk. Het blijft ’n écht
familiefeest. Ook de KBO en de Maerten van den
Veldeschool werden met een bezoek vereerd. Wij willen
iedereen bedanken, die ons voor een bezoek heeft
uitgenodigd. We hebben het weer met veel plezier
georganiseerd. Al onze traditionele Zwarte Pieten en
Sint(en) zetten zich belangeloos in om onze Sint en Piet
actie te doen slagen. Met het mooie bedrag kunnen we
onze projecten blijven ondersteunen. Wie gaan
Sinterklaas en Zwarte Piet dit jaar bezoeken?

AMIGOS marktjes
Stichting Amigos heeft de afgelopen tijd weer op
diverse marktjes gestaan.
Kleinschalig was op vrijdag 12 december 2014 de
kerstkoopavond “Moonlightshopping” bij bloemsierkunst
“De Passie” in Stompwijk. Op dinsdag 16 december de
jaarlijkse kerstmarkt met de kerstreis bij Swetterhage.
Zie het uitgebreide verslag hieronder.
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Anne, Ingrid en Lia op de markt bij de kerstreis.

Een gezond gebit
Voorlichting en fluorbehandelingen
In juni 2014 zijn we van start gegaan met 130 kinderen
in de arme wijk Catan en Pontevedra van de Provincie
Buenos Aires met de fluorbehandelingen en
voorlichtingen over hoe je je gebit gezond houdt.
In Sucre hebben we deze voorlichtingen en
behandelingen kunnen verzorgen aan 60 jongens van
het internaat Mallorca en aan 35 meisjes van het
internaat Misky Wasi
Na het succes van het tandartsenproject in 2014 zet
Stichting Amigos zich ook dit jaar hier voor in. Wij
proberen door samenwerking met nog andere
organisaties in Sucre en Buenos Aires het project uit te
breiden om meer kinderen te kunnen bereiken.
3

Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
Tel: 071 580 23 78
e-mail : info@stichtingamigos.nl
Internet: www.stichtingamigos.nl
facebook.com/ stichting.amigos
KvK: 272 633 12
Rabobank: NL70 RABO 0395 9024 52

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!

Steun bij verschillende instellingen
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 en middagtussendoortje). Voor
slechts € 180,-- kunnen zij weer 3 weken vooruit.
Daarnaast helpt Amigos ook met de vergoedingen van
het personeel tijdens de overbruggingsperiode januari,
februari en maart. In deze drie maanden worden er
vanuit het gemeentelijk project namelijk geen
vergoedingen toegekend. Het gemeentelijk project Pan
financiert namelijk maar 9 maanden per jaar en de
overige maanden vangt Stichting Amigos op, waardoor
de kinderen toch het hele jaar kunnen worden
opgevangen in het kinderdagverblijf. Tot slot heeft
Amigos geholpen met educatieve materialen voor de
kinderen en een nieuw hek.

Instituto Psicopedagogico ‘San Juan de Dios’
Dit instituut ondersteunt dagelijks meer dan 300
kinderen met een beperking. Rond de 150 kinderen
wonen intern op dit instituut. Stichting Amigos heeft
deze kinderen kunnen verblijden met drie nieuwe
computers. Vooral voor de kinderen in een rolstoel is
het belangrijk, dat zij computervaardigheden leren.
Stichting Amigos heeft ook kunnen helpen met nieuwe
omtrekken voor een matras en kussens, die worden
gebruikt met de verschillende therapieën.
In de vakantieperiode hebben de kinderen met de steun
van Amigos een mooi vakantieprogramma gekregen
met veel activiteiten en leuke uitjes.

Wie wint? Blijde kinderen van het Psicopedagogico!

Ayinakuna

Het nieuwe hek bij het kinderdagverblijf Ciruelitos

Tata Juan de Dios
Al vanaf de oprichting steunt Stichting Amigos het
weeshuis Tata Juan de Dios. Twaalf jaar geleden heeft
Linda de Jong, oprichtster van Amigos,
negen
maanden vrijwilligerswerk verricht bij Tata. Het
weeshuis telt tussen de 30 en 40 kinderen in de leeftijd
van 0 tot 6 jaar.
Vanaf 2004 ontvangen wij ieder jaar een donatie van
Arjan en Rinske voor een extra begeleidster. Dit stel
ondervond tijdens hun vrijwilligerswerk dat er een tekort
was aan extra begeleiding. De nonnen die het weeshuis
runnen zijn ieder jaar heel blij met deze steun.
Daarnaast betaalt Stichting Amigos sinds 2015 de
vergoedingen van fysiotherapie van de kleintjes van
Tata.
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Ayinakuna is een Boliviaanse stichting uit Sucre, die
zich inzet voor de mensen met een beperking in de
bergdorpen en berggemeenschappen van het
departement Chuquisaca en Potosi. In de steden zijn de
verenigingen voor gehandicapten goed georganiseerd,
waardoor zij bij de staat projecten kunnen inleveren
voor de verbetering van de faciliteiten voor mensen met
een beperking en kunnen zij subsidies verkrijgen voor
de verwezelijking. Deze verenigingen in de dorpen zijn
nog niet goed georganiseerd. Vaak hebben ze nog niet
de officiële papieren en dus geen bestaansrecht.
Daarom kunnen zij voor hun gemeenschap geen
subsidies bij de staat aanvragen. Stichting Amigos en
Ayinakuna ondersteunen dit jaar de vereniging voor
mensen met een beperking in Yotala, een dorpje vlakbij
Sucre, met de organisatie. Door middel van workshops
zal de organisatie van de vereniging Yotala APEDMY
worden versterkt. Daarnaast wordt geholpen om alle
‘papieren’ te verkrijgen, waardoor het een vereniging
wordt met bestaansrecht, zodat ook zij aanspraak
kunnen maken op het staatspotje voor gehandicapten.
Dit jaar draagt Yotala APEDMY in samenwerking met
Ayinakuna projecten aan bij de staat, die hopelijk in
2016 met de staatssubsidies worden gerealiseerd.

Café Amsterdam sluit haar deuren!
In de afgelopen zeven jaar is Café Bar Restaurant
Amsterdam in Sucre een begrip geworden. Vanaf de
oprichting heeft Amsterdam zich ingezet voor lokale
projecten in Sucre en omgeving. Voor verschillende
organisaties
en
gezondheidskwesties
is
geld
ingezameld met het projecteren van films, de quiz &
cacho avonden, charity diners, wandelingen etc.
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Zoals in de vorige nieuwsbrief al was aangegeven, kon
de huidige vergunning van Amsterdam niet worden
verhuisd. Daarnaast waren er al jaren problemen met
de huisbaas van het pand, waar Amsterdam gevestigd
was. Helaas is hierdoor eind 2014 het besluit genomen
om de deuren van Café Bar Restaurant Amsterdam te
sluiten.
De grote voorraadkast is gedoneerd aan het weeshuis
Tata Juan de Dios en de grote bank heeft al een
plaatsje gekregen in het Psicopedagogico San Juan de
Dios. De rest van de inboedel staat nog opgeslagen en
Linda zal zich hierover ontfermen als zij weer in Bolivia
terug is.

De bijdragen voor Amigos van de 40-jarige
huwelijksfeesten van Fried & Lia en Aad & Ria waren
natuurlijk ook geweldig.
De wens van Jan van Santen was om bij zijn overlijden
geld in te zamelen voor goede doelen in plaats van
bloemen. Zijn familie heeft aan Amigos een cheque van
maar liefst € 603,-- overhandigd.
Tot slot willen wij Geke Weenink en SOL EN CASA
Yanapasayku hartelijk danken voor het waarnemen van
de Amigos activiteiten in Sucre tijdens het verblijf van
Linda in Nederland.
Muchas Gracias Amigos!

Colofon
Adres:

De grote voorraadkast wordt geschonken aan het weeshuis

Natuurlijk is Café Bar Restaurant Amsterdam, Stichting
Amigos zeer dankbaar voor de verdubbeling van onze
inzamelingsacties en samenwerking!
En muchas gracias Amsterdam voor
alle
inzamelingsacties en steun in de afgelopen zeven jaar!

Belangrijke AMIGOS data
Zondag 28-06-2015 RABO Sponsorfietstocht
U kunt ons ondersteunen door deze dag te fietsen voor
Stichting Amigos – Doelnummer 223
Start om 09.00 uur bij Stompwijk ’92!
Zaterdag 24-10-2015 Amigos clubklaverjassen
Clubklaverjassen in de kantine van Stompwijk ‘92
Aanvang inschrijving 19.30 uur.
November/december 2015 Sint & Piet actie!
Vanaf de dag dat Sint met zijn Zwarte Pieten Nederland
binnen vaart tot en met 5 december.
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Stichting Amigos is bij de Belastingdienst Nederland
aangemerkt als ´ANBI´

Bestuur Stichting Amigos:
Adrie Kerkvliet
Lia de Jong-Zwetsloot
Ingrid Develing

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid
Linda de Jong

Stichting Amigos in Bolivia:
Vrijwilligers Stichting Amigos:
Velen die jaarlijks meehelpen
kaartavond, Sint & Piet actie, etc.

met

de

marktjes,

e

2 hands CREA-KAARTEN
Wij zouden graag de verjaardag/jubileum/kerst creakaarten, dus zelfgemaakte kaarten, die u niet meer
e
bewaren wil, ontvangen. Wij kunnen dan van de ‘2
hands ’kaarten weer nieuwe kaarten maken en deze
verkopen voor ons goede doel.

Woensdag 16-12-2015 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,
M&O Zoeterwoude, Rabobank Rijnstreek en de COOP.
Ook zijn wij de mensen die met een actie voor ons
inzetten zeer dankbaar, o.a. Theo Duyvestijn met de
groenteactie, Leny Angenent met de kledingbeurs.
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De uitnodiging van de 40e Missieveiling 25 oktober 2014
Werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude
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