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

Nieuwsbrief
14e jaargang – nummer 21 – oktober 2017
In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2017 hebben we
aandacht voor:
AMIGOS Schoolspullenactie
AMIGOS Fluoractie
Muziekproject Encuentros Argentinië
Inzamelingsactiviteiten Amigos
Kinderdagverblijf Nepal
Steun aan instellingen in Bolivia
Belangrijke Amigos data
Gracias!

AMIGOS Schoolspullenactie
Een tasje met schoolspullen voor iedereen
In
2016
heeft
Stichting
Amigos
met
het
schoolspullenproject
meer
dan
1500
kinderen
ondersteund. In 2017 zijn er zelfs meer dan 2000 tasjes
met schoolspullen uitgedeeld aan hulpbehoevende
kinderen. In samenwerking met de organisaties
Mallorca, Misky Wasi, de Mobiele School, Biblioworks,
scholen dichtbij Tarabuco en Mano a Mano is deze actie
georganiseerd. Een tasje met pennen, kleurpotloden,
een pak blaadjes, 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.

René Thielemans, amigo van oprichtster Linda de Jong,
werkt op dit moment als vrijwilliger voor de organisatie
Mano a Mano in Cochabamba. Mano a Mano bouwt
gezondheidsposten, schooltjes, klaslokalen in de arme
bergdorpjes van Bolivia. Bij de feestelijke inwijding van
de nieuwe schooltjes hebben we ook de kinderen verblijd
met schoolspullen. Het volgende stond op de blog van
Mano a Mano:
Met de steun van de Nederlandse organistie “Stichting
Amigos” en onder de bezieling van Linda de Jong
hebben we 317 leerlingen van drie lagere scholen op
het platteland van Bolivia een tasje met allerlei
schoolgerief kunnen aanbieden. We trokken naar Kichka
Mohko, Guitarrani en Litus Pampa. Elk setje had de
waarde van ongeveer 4,41 euro. We hebben geen
afdankertjes gekocht, maar bruikbare, leuke spullen die
deze kinderen anders nooit in handen krijgen. Stel je
voor dat je nu een eigen schaartje hebt, een vlakgom,
een puntenslijper, een meetlatje, een doosje
kleurpotloden, tekenpotloden, balpennen. Het mocht
voor hen ook wel eens een keertje feest zijn. De foto´s
tonen hoe enthousiast ze waren. Een initiatief dat zeker
voor herhaling vatbaar is.
Bedankt ofwel ´gracias´ Rufina, René, Rolando, Sandra,
Maritza en alle anderen die zich hebben ingezet voor
deze mooie actie in Bolivia!

AMIGOS Fluoractie
Een gezond gebit
Aangezien tandarts Peter Murillo nu in België woont
voert
tandarts
Rolando
Carillo
vrijwillig
de
fluorbehandelingen uit voor Stichting Amigos
In 2017 hebben meer dan 225 kinderen een
fluorbehandeling, voorlichting,
tandpasta en een
tandenborstel kunnen geven. De fluorbehandelingen zijn
gegeven in de kleine arme bergdorpjes in de omgeving
van Sucre en bij internaat Misky Wasi en Mallorca.
De kinderen zijn blij met hun schoolspullen.

Ook dit jaar hebben wij onze steun uitgebreid in de
bergdorpen waar de mensen nog hulpbehoevender zijn
dan in de stad. Naast dat we de kinderen een tasje met
schoolspullen geven, doneren we materialen voor
algemeen gebruik zoals kaftpapier, boeken, blaadjes
etc. aan de school of aan de organisatie.
M&O
Zoeterwoude bedankt voor jullie bijdrage die voor een
deel deze mooie actie heeft ondersteund.
Met z´n allen een fluorbehandeling ... gezellig hè!!
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Voor een goede bescherming en resultaat moeten de
kinderen
minstens
tweemaal
per
jaar
een
fluorbehandeling 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!

AMIGOS Clubklaverjasavond
Zaterdagavond 21 oktober was
een gezellige
clubklaverjasavond in de kantine van Stompwijk ’92. We
hadden 18 tafels van 4 kaarters net als in 2016, die voor
de beker en de eer gingen strijden. Het team van Sjaak
v Santen, waaronder onze oud-voorzitter Theo
Duyvestijn werd clubwinnaar met 20.958 punten.

Daarnaast heeft tandarts Rolando voor een gereduceerd
tarief de urgente gebitsbehandelingen (zoals caries,
extractie en reinigen) verzorgt voor de jongens en de
meisjes van beide bovenstaande internaten in Sucre.
Op deze manier helpt AMIGOS veel kinderen met een
gezonder gebit!

Muziekproject Encuentros Argentinië
Muzieklessen in de sloppenwijk Villa Zildañes
voor de
Boliviaanse immigrantenkinderen
Sinds oktober 2015 is Muziekproject Encuentros
(=ontmoeten) van start gegaan in de sloppenwijk Villa
Zildañes in Buenos Aires. Het doel van dit project is dat
de kinderen van Boliviaanse immigranten met behulp
van de muzieklessen leren wat hun ´roots´ zijn maar ook
wordt er veel aandacht besteed aan normen en
waarden, wat natuurlijk uitermate belangrijk is in een
gevaarlijke sloppenwijk.

Prijsuitreiking bij de AMIGOS clubklaverjasavond 2017

De kaarters komen uit alle windstreken van Het Groene
Hart en er worden vele familie- vrienden- en kaartclubs
gemaakt voor deze ene avond in het jaar. In 2016 was
het team van Nico Bolleboom winnaar met 21.588
punten. Hierbij was onze oprichtster Linda de Jong ook
aanwezig. Linda deed nog ’n woordje en reikte de prijzen
uit. Uiteraard bedanken wij onze sponsors voor de
bloemen, planten, de bollen enz. Onze helpende handen
bedanken wij, want zonder die hulp kunnen wij het niet
organiseren. Tot slot bedanken wij Stompwijk ’92 voor
het gebruik van de kantine en de fijne samenwerking. Tot
volgend jaar!

Taller Encuentro bij het kappelletje in Villa Zildañes

In 2017 heeft Mauricio Canedo de taak als muziekleraar
van dit project voor zijn rekening genomen. In
samenwerking met oprichter Marcelo Murillo verzorgt hij
de wekelijkse muzieklessen van Taller Encuentros voor
kinderen tussen de 7 en 16 jaar. Stichting Amigos
financieert de lessen en de benodigde materialen. De
leslocatie vindt plaats in het kappelletje van Villa
Zildañes en wordt kosteloos beschikbaar gesteld.

Inzamelings activiteiten AMIGOS
De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen
zich jaarlijks. Hierbij ‘n kort verslag van de activiteiten in
het afgelopen jaar.

Prijsuitreiking bij de AMIGOS clubklaverjasavond 2016

Rabobank

Sponsorfietstocht voor AMIGOS

Zondag 25 juni 2017 werd door de Rabobank de
jaarlijkse sponsorfietstocht georganiseerd. Mooie
fietsroutes met diverse afstanden waren uitgezet in het
Groene Hart. ’s Morgens was er bewolking en een klein
beetje motregen. Daardoor zijn er minder fietsers op pad
gegaan. Voor Stichting Amigos is er toch nog het mooie
bedrag van € 127,-- bij elkaar getrapt.
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AMIGOS marktjes

Kinderopvang Khandbari

Stichting Amigos staat jaarlijks op steeds terugkerende
marktjes. De Moonlight shopping in Stompwijk is altijd
tussen Sinterklaas en Kerstmis bij bloemsierkunst De
Passie. Heel klein en heel knus. De kerstreis op
Swetterhage is grootser van opzet. Hier staan wij op het
plein, waar de kerstreis op uit komt. Hier krijg je al écht
het kerstgevoel. Op koningsdag stonden we wederom in
de Jagerstraat te Leidschendam. Gezelligheid troef!

Kinderopvang in Khandbari groot succes!

Op het Zomerfeest van Swetterhage!

Bevrijdingsdag bleven wij in Stompwijk, waar de SOS
een markt organiseert in de sporthal. Hier stonden wij
met crea-kaarten en twee soorten bloemen, namelijk
fresia’s en duizendschonen. Deze bossen bloemen
waren goed in trek. Met de Moederdagfair stonden wij
samen met o.a. Stichting De Opkikker bij De Passie. Dit
jaar konden de kinderen zich ook laten schminken bij
ons. Onverwachts werden wij uitgenodigd om 30 juni op
het Zomerfeest van Swetterhage met een marktje te
staan. Het was een feestelijke dag met artiesten,
clowns, treintje rijden en allerlei lekkernijen, zoals
poffertjes, patat, kibbeling, fruit en ijs.
De opbrengsten van bovengenoemde marktjes waren
€450,00

Half april 2016 is er in Khandbari in het oosten van
Nepal een kinderopvang geopend. Het is een speciale
opvang voor kinderen van moeders die uit de
bergdorpjes naar Khandbari komen om een training voor
handwerken te doen. De organisatie SABAH die deze
trainingen organiseert kampte met het probleem dat de
vrouwen geregeld niet konden komen vanwege de
kinderen. Soms werden de kinderen meegenomen naar
de training en dat was natuurlijk ook niet ideaal.
In het afgelopen jaar heeft de kinderopvang aan
gemiddeld 20 kinderen per maand opvang geboden. De
moeders zijn erg blij met deze opvang want ze kunnen
zich nu geheel richten op de training. Met behulp van de
trainingen die ze doen kunnen ze als zelfstandige
producenten van brandnetelvezels hun inkomen
verhogen waardoor ze hun kinderen ook weer beter
kunnen verzorgen.
Stichting Amigos en SABAH ondersteunen de kinderopvang onder leiding van Kopila Rai. Ook betalen de
ouders van de kinderen een kleine eigen bijdrage voor
de structurele kosten van de opvang.

De kinderen in de kinderopvang van Khandbari!

AMIGOS Sint & Zwarte Piet actie
De opbrengst van de Sinterklaas en Zwarte Pieten actie
was in 2016 € 900,-- In deze periode was Stichting
Amigos druk in de weer met zijn Sint(en) en Zwarte
Pieten. Totaal hebben wij 16 huisbezoeken gedaan.
Daar werden wij onthaald door vele families met
kinderen en kleinkinderen. Altijd ’n prachtig moment. De
kindertjes die vol spanning en met rode oortjes op
Sinterklaas zijn schoot zitten. De KBO werd op 29
november al met een bezoek van de Goedheiligman
vereerd. Dit was een bijzonder geslaagde middag. Ook
ging de Amigos Sint naar de Maerten van den
Veldeschool. Opgehaald door een tractor, omdat het
paardje ziek was, kwam Sinterklaas met vier Pieten op
het schoolplein aan, toegezongen door de vele
kinderen. Geweldig! Daarna bezocht Sinterklaas alle
klassen. Tevens vermelden wij, dat Stichting Amigos dit
jaar- 2017! - geen huisbezoeken organiseert. Wie weet
later nog eens. Wij bedanken iedereen, die zich
belangeloos heeft ingezet om deze actie te doen slagen.

In een mooi verslag van de kinderopvang stond het
verhaal van de 24-jarige Nimsu Rai. Zij is met haar man
en zoontje naar Khandbari verhuisd om te zoeken naar
betere
toekomstmogelijkheden.
Nimsu
had
basisvaardigheden naaien maar ze kon toen er nog
geen opvang was niet deelnemen aan een cursus om
haar vaardigheden te verbeteren. Ze had het namelijk
druk met het zorgen voor haar zoon. Nadat de
kinderopvang is geopend kon zij eindelijk een cursus
doen waarbij zij verschillende vaardigheden heeft
geleerd. Na de training heeft ze een winkeltje geopend
en maakt zij schooluniformen. Het winkeltje geeft haar
inkomen waarmee ze voor haar zoon kan zorgen. Naast
haar winkeltje werkt ze soms ook als trainer in het
trainingscentrum van SABAH. Ze is erg blij met haar
eigen inkomen en dat ze daarnaast voor haar zoontje
kan zorgen. De kinderopvang heeft dit voor haar
mogelijk gemaakt.
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Steun aan instellingen in Bolivia

Belangrijke AMIGOS data

SOL EN CASA Yanapasayku

Vrijdagavond 08-12-2017: Moonlightshopping
Woensdag 13-12-2017 Kerstmarkt & Kerstreis

SOL EN CASA Yanapasayku zet zich in voor kinderen
en jongeren van 5 tot 30 jaar met een geestelijke of
lichamelijke beperking, gedrag- en/of leerproblemen. De
meeste gezinnen kunnen deze therapieën of de
dagopvang voor speciaal onderwijs niet zelf betalen,
daarom krijgen de begunstigden een gedeeltelijke
beurs. De ouders betalen een eigen bijdrage naar
gelang hun thuissituatie.
Stichting Amigos heeft het afgelopen jaar SOL EN CASA
Yanapasayku kunnen verblijden met een
gedeeltelijke beurs voor de groep kinderen/jongeren van
de dagopvang voor speciaal onderwijs.

Met een kraampje bij Swetterhage in Zoeterwoude-dorp
van 17.00 tot 20.00 uur tijdens de Kerstreis. De eerste
reis begint om 17.00 uur en de laatste groep vertrekt om
19.30 uur. De kerstreis wordt al vele jaren
georganiseerd voor en door de bewoners van
Swetterhage. Op het terrein worden alle kersttaferelen
uitgebeeld en vele koren zingen de prachtigste
kerstliederen. Hier krijgt u oprecht een warm kerstgevoel
van. Van harte aanbevolen!

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 en Rabobank Groene Hart Noord.
Het gehele jaar is er de statiegeldbonnenactie in de
COOP te Stompwijk. Dit leverde in 2016 totaal € 783,15
op. Een geweldige opbrengst. Wij bedanken de COOP
hartelijk voor deze gelegenheid, die Stichting Amigos
aangeboden krijgt. Muchas Gracias!
Ook zijn wij de mensen die met een actie voor ons
inzetten zeer dankbaar, o.a. Theo Duyvestijn met de
groenteactie en Leny Angenent met de kledingbeurs.
Muchas Gracias Amigos!

Deelname defilé ´Dag van de mensen met een handicap´!

Tata Juan de Dios
Ieder jaar ontvangt Stichting Amigos een donatie van
oud-vrijwilligers voor een extra begeleidster bij het
weeshuis Tata Juan de Dios. De nonnen die het
weeshuis runnen zijn ieder jaar heel blij met deze steun.

Ciruelitos: Kinderopvang
Stichting Amigos steunt kinderdagverblijf Ciruelitos met
de maaltijden op speciale dagen zoals de dag van het
kind, San Juan (kortste dag van het jaar), de dag van de
student en de jaarlijkse afsluiting. Het is altijd fijn om
deze kinderen uit de arme buitenwijken van Sucre op
deze manier een extraatje te geven.

Colofon

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
Stichting Amigos - projecten: Linda de Jong
Vrijwilligers Stichting Amigos:
Te veel om op te noemen. Zij helpen jaarlijks mee met
de marktjes, kaartavond, Sint & Zwarte Piet actie, etc.
e

2 hands CREA-KAARTEN
Wij zouden graag verjaardag/jubileum/kerst creakaarten willen
ontvangen. Dus de zelfgemaakte kaarten, die u niet meer hoeft
te bewaren. Wij kunnen hiervan weer nieuwe kaarten maken en
deze verkopen voor ons goede doel.

De kinderen van Ciruelitos!
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