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Nieuwsbrief
15e jaargang – nummer 22 – december 2018
In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2018 hebben we
aandacht voor:
Jubileumfeest Stichting Amigos geslaagd!
Bezoekverslag Bolivia
AMIGOS Fluoractie
AMIGOS Schoolspullenactie
Steun aan instellingen in Bolivia
Inzamelingsactiviteiten Amigos
Gracias!

Jubileumfeest van Stichting Amigos geslaagd!
Zondag 13 mei was het groot feest voor
Stichting Amigos, vanwege het 15 jarig bestaan dit jaar.
Voor deze gelegenheid was de Boliviaanse
muziekgroep Los Masis speciaal overgekomen naar
Stompwijk. Wij begonnen om 11.00 uur met een mooie
Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. Pastoor W.
Broeders sprak enkele woorden naar de muzikanten,
welke door Linda (de oprichtster van Stichting Amigos)
vlot en vloeiend werden vertaald. De liederen werden in
het Quechua, de inheemse taal van Bolivia, gezongen.
De mis was een mooie start van onze jubileumdag.
Het middagprogramma begon om vier uur en wij waren
nog druk bezig om alles klaar te zetten toen de eerste
bezoekers zich al aandienden. De Boliviaanse koffie en
thee werden gauw gezet en het Dorpshuis druppelde
snel vol. Na het openingswoordje van onze voorzitter
Adrie Kerkvliet, die een kleine terugblik gaf over het wel
en wee van Stichting Amigos, sprak Burgemeester
Klaas Tiggelaar ons lovende woorden toe. Hij stelde
aan Linda de vraag: “Had jij dit 15 jaar geleden kunnen
bedenken?” Nou niet echt dus. Toen ging het feest los.
De muzikanten kwamen in mooie kledij de zaal binnen
en gaven ons een prachtig concert, met veel mooie
liedjes, muziek, verrassingen, verkledingen en dans.
Het boeide van begin tot het einde.

Los Masis, bestuur Stichting Amigos en een aantal bezoekers!
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Tijdens de kleine pauze bedankte Linda eenieder, die
Stichting Amigos een warm hart toe draagt; in het
bijzonder haar ouders, de oud-voorzitter en
bestuursleden. Tijdens haar praatje kon je bijna een
speld horen vallen en zij bracht haarzelf en vele
anderen in ontroering.
De muziekgroep is onderdeel van Centro Cultural Los
Masis in Sucre, een cultureel centrum waar dagelijks
100 kinderen naast muzieklessen ook huiswerk- en
psychologische begeleiding krijgen. Veel kinderen
komen van arme migrantenfamilies uit de bergdorpjes.
Zij moeten vaak een dagdeel werken om hun familie te
helpen. Dit culturele centrum is voor hen heel belangrijk,
omdat ze hier weer even kind kunnen zijn. Natuurlijk
draagt Stichting Amigos dit project een warm hart toe.
De opbrengst van € 1.140,-- van de deurcollecte in de
kerk en de giften van ’s middags in het Dorpshuis zijn
dan ook voor dit centrum.

Jubileumconcert in het Dorpshuis met Los Masis,!

Wij bedanken iedereen voor hun komst, met name
Burgemeester Tiggelaar en wethouder Bianca Bremer,
de dames van het Van Ravesteyn Fonds en uiteraard
de dames van het Dorpshuis. De bediening was top!
Grote dank gaat uit naar het Van Ravesteyn Fonds en
Vlietwensen, die deze middag mede mogelijk gemaakt
hebben, zodat wij naast de kosten die de muziekgroep
Los Masis met zich mee bracht, ook alle donateurs en
vrijwilligers konden bedanken met een hapje en een
drankje. Jaques van Herten gracias voor het geweldige
filmpje.
Maandagochtend gaf de groep Los Masis nog twee
muzieklessen op de Maerten van den Veldeschool. Dat
was een bijzondere ervaring voor de kinderen. Wij
bedanken de school voor hun warm onthaal.
Maandagmiddag werd het voor de groep weer tijd om
naar Duitsland te rijden om daar hun tournee weer voort
te zetten. Maar niet voordat de groep een bezoek had
gebracht bij de hobbytuin van Fried, de Drie Molens en
de zee bij Wassenaar. Wij kunnen terug kijken op een
geslaagd, bijzonder, muzikaal en druk weekend met
vele
lovende
reacties
van
onze
gasten.
Muchas Gracias!
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Bezoekverslag Bolivia
In december 2017 waren Linda de Jong en Peter Murillo
op familie- en projectbezoek in Bolivia. Het is altijd goed
om weer naar Bolivia terug te gaan en van dichtbij het
werk te zien van de projecten die we ondersteunen.
Naast een bezoekje aan alle centra zoals het weeshuis
Tata Juan de Dios, de internaten Mallorca en Misky
Wasi, Sol en Casa /Yanapasayku etc. heeft Linda ook
kunnen genieten van een dagje zwemmen met de
kinderen van het Psicopedagogico en de inhuldiging
van een gezondheidskliniek van Mano a Mano.

Ongeveer 50 kinderen hebben geen familie en blijven in
de vakantietijd ook op het instituut. Deze kinderen
hebben we mee naar het dorpje Yotala genomen. Met
drie busjes en alle rolstoelen (op het dak van het busje),
andere benodigdheden en begeleiders. Het was mooi
om deze kinderen een bijzondere dag te geven waar we
hebben gespeeld en in de zwembaden hebben
gezwommen. Stichting Amigos heeft deze dag mogelijk
gemaakt.

Inhuldiging gezondheidskliniek Morado K´asa
Op dinsdag 12 december 2017 werd in de
gemeenschap Morado K´asa, dat op 70 km van Sucre is
gelegen de gezondheidskliniek geopend. Morado K´asa
is
een
kleine
agrarische
Quechua-sprekende
gemeenschap met een paar honderd inwoners. Het
dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Tarabuco was
soms te ver voor de spoedeisende hulp. Aangezien
deze gemeenschap is omringd door andere kleine
gemeenschappen is er in 2017 een gezondheidskliniek
gebouwd onder leiding van de Boliviaanse organisatie
Mano a Mano. Echter een groot deel van de financiering
moet van de gemeenschap en gemeente komen.
Immers als het met eigen middelen is gebouwd voelen
mensen zich er verantwoordelijker voor. Het was een
mooie ceremonie met veel dans, muziek speeches en
een trotse gemeenschap.

Bijzonder optreden van de bewoners

Na de bouw van de kliniek blijft Mano a Mano dit
centrum ondersteunen met de uitleendienst van
medische materialen (krukken, bedden, rolstoelen etc.)
vormingen voor het medisch personeel, maar ook
EHBO cursussen voor leraren, brandweer en politie. Het
is natuurlijk belangrijk dat als een kliniek is gebouwd
deze ook op een goede wijze in gebruik wordt
genomen. Deze initiatieven, die de allerarmsten echt
ondersteunen, motiveren Stichting Amigos om het werk
voort te zetten.

Uitje met de kinderen van het Psico
Op 14 december 2017 is er voor de kinderen met een
beperking van het Psicopedagogíco een vakantieuitje
naar Yotala georganiseerd. In de zomervakantie gaan
de meeste kinderen van het instituut vakantie vieren bij
hun familie.
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Zwemmen met de kinderen van het Psico!

AMIGOS Fluoractie
Een gezond gebit
Dit jaar hebben de tandartsen Rolando Carillo en Gary
Vedia vrijwillig de fluorbehandelingen uitgevoerd voor
de AMIGOS Fluoractie.
In 2018 hebben we de meisjes van internaat Misky Wasi
en de jongens van internaat Mallorca twee keer een
fluorbehandeling kunnen geven; ook werden ze verblijd
met tandpasta en een tandenborstel.
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!
Daarnaast heeft tandarts Gary voor een gereduceerd
tarief de urgente gebitsbehandelingen (zoals caries,
extractie, wortelkanaalbehandelingen en reinigen)
verzorgd bij de meisjes van Misky Wasi te Sucre.

Fluorbehandelingen in Misky Wasi

Ook breiden we onze steun uit naar Santa Cruz waar
tandarts Roberto Nava 40 kinderen van internaat ´Mi
casa´ een fluorbehandeling zal geven.
Op deze manier helpt AMIGOS veel kinderen met een
gezonder gebit!
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AMIGOS Schoolspullenactie

Renovatie schooltje door Mano a Mano Bolivia

Een tasje met schoolspullen voor iedereen

Het schoolproject "4 de Junio" is in volle ontwikkeling.
Mano a Mano Bolivia bouwt in deze dorpsgemeenschap
6 nieuwe klaslokalen, een sanitair blok en een woonunit
voor de leerkrachten. Met een bedrag van bijna €90.000
wordt deze school gerealiseerd. Van dit bedrag is de
gemeente en het dorp voor 70% verantwoordelijk. Zij
leveren dit bedrag niet geheel in geld maar juist vooral
in natura, bijvoorbeeld door mankracht.
Mano a Mano Bolivia maakt zich sterk voor bijna
€ 27000 met donaties vanuit verschillende landen.
Vrijwilliger René Thielemans uit België heeft een grote
actie opgezet. Stichting Amigos heeft een bijdrage van
€5000 gedoneerd voor de renovatie.
Het is bijzonder om te zien hoe in samenwerking van
verschillende
partijen
deze
renovatie
wordt
gerealiseerd. Kinderen, leerkrachten en ouders volgen
met veel belangstelling de werkzaamheden.

In
2018
heeft
Stichting
Amigos
met
het
schoolspullenproject meer dan 2000 kinderen
ondersteund. In samenwerking met de organisaties
Mallorca, Misky Wasi, de Mobiele School, Biblioworks
en scholen dichtbij Tarabuco, 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. Ook dit jaar
hebben wij veel steun gegeven in de bergdorpen, waar
de mensen nog hulpbehoevender zijn dan in de stad.
Veiling met een Missie Zoeterwoude bedankt voor jullie
bijdrage, die voor een deel deze mooie actie heeft
ondersteunt. Bedankt ofwel ´gracias´ aan Rufina,
Sandra, Maritza, Vanessa, Nelly en alle anderen die
zich hebben ingezet voor deze mooie actie in Bolivia!

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

Renovatie van schooltje “4 de junio”

SOL EN CASA Yanapasayku

Inzamelingsactiviteiten AMIGOS

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.

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

AMIGOS Clubklaverjasavond opbrengst € 804
Het was zaterdag 27 oktober een geslaagde
clubklaverjasavond voor Stichting Amigos. We hadden
totaal 21 tafels, geweldig! Verrassend was de uitslag
van het klaverjassen. Het team van Jaap de Jong,
samen met zijn broers Gerard, Theo en nichtje Petra,
behaalde totaal 23.144 punten. De tweede prijs ging
naar het team van Bart Pouw met totaal 22.300 punten
en de derde prijs het team van Kees de Jong die 21.146
punten behaalde. De troostprijs ging naar het team van
Theo v Santen die 15.266 punten behaalde. Bij alle drie
de teamwinnaars zaten familieleden van Amigos
bestuurslid Lia, dus het woord matchfixing werd al snel
genoemd. Afijn wij weten wel beter. De winnaars kregen
gewoon goede kaarten.

Kevin bij een training van Taekwondo!

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. Ook hebben we
een speciale beurs gegeven aan Kevin. Hij is 9 jaar oud
en
woont
in
een
kindertehuis.
Door
de
kinderbescherming is hij weggehaald bij zijn familie
omdat hij verwaarloosd werd. De laatste 6 maanden van
2018 heeft Stichting Amigos het gehele bedrag van de
lessen voor hem bekostigd.
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Prijsuitreiking AMIGOS clubklaverjasavond 2018
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De kaarters kwamen uit alle windstreken van Het
Groene Hart en er werden vele familie- en
vriendenkaartclubs gemaakt voor deze ene avond in het
jaar. Zonder helpende handen kunnen wij dit niet
organiseren, dus bij deze grote dank aan alle
vrijwilligers in de kantine; de reservekaarters die we
deze avond écht nodig hadden; Stompwijk ’92 voor het
gebruik van de kantine; de sponsors van de prijzen, met
name Bloemsierkunst De Passie; kwekerij De
Meeslouwer, de bollenman en alle anderen, die prijzen,
hapjes, de beker en cake gesponsord hadden. De
avond verliep gesmeerd en om ongeveer 23.45 uur
konden we met de loterij en prijsuitreiking beginnen.
We kunnen terugkijken op een super geslaagde avond
met een mooie opbrengst van € 804,-- Iedereen enorm
bedankt ofwel gracias!!

AMIGOS statiegeldbonnenactie in de COOP
Al sinds dat Robert bij ons in Stompwijk de COOP runt,
mag Stichting Amigos het hele jaar rond een
verzameldoos neerzetten voor de statiegeldbonnen. Dat
vinden wij geweldig! Elke maand worden de bonnen
verzilverd en het totale bedrag wordt maandelijks in de
Dorpsketting
van
Stompwijk
vermeld.
De
maandopbrengsten variëren tussen de € 40 en € 80 per
maand. Wij bedanken Robert nogmaals voor deze actie
en vonden het weleens ’n keer tijd om in deze
nieuwsbrief Robert uit te lichten met ’n foto! Wij hopen
dat er nog vele jaren mogen volgen en danken natuurlijk
alle mensen, die aan Stichting Amigos de
statiegeldbonnen doneren. Muchas Gracias!

Dit jaar was er geen moederdagmarkt voor ons, omdat
wij de drukte van het jubileum weekend hadden.
Tijdens de kermisdagen waren we op het Stompwijkse
Landlevenfair te vinden. Samen met stichting de
Opkikker werden er weer vele kinderen geschminkt. Op
woensdag 12 december deden wij weer mee met de
kerstreis bij Swetterhage in Zoeterwoude. Al wandelend
over het terrein ging men als het ware op reis door het
kerstverhaal. Omgeven met zang, muziek en allerhande
figuranten werd het verhaal van de geboorte van Jezus
verteld. Wij stonden op het plein, waar de kerstreis op
uit kwam. Hier kreeg je al écht het kerstgevoel. De
opbrengsten van deze marktjes variëren meestal tussen
de € 50 en € 100.

Rabobank Sponsorfietstocht voor AMIGOS
Ruim 3.750 deelnemers stapten zondag 24 juni op de
fiets om een bijdrage bij elkaar te trappen voor hun
favoriete vereniging of stichting tijdens de Rabobank
Sponsorfietstocht. Mooie fietsroutes met diverse
afstanden waren uitgezet in het Groene Hart. We
kunnen terugkijken op een sportieve dag en voor
Stichting Amigos is het mooie bedrag van € 115,-- bij
elkaar getrapt. De Rabobank stopt in 2019 met deze
sponsorfietstocht.

GRACIAS!
Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en
organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun
kunnen wij ons werk voortzetten.
Muchas Gracias Amigos!

Colofon
Adres:

Robert met de AMIGOS Statiegeldbonnendoos!

AMIGOS Sint & Zwarte Piet actie gestopt
Vorig jaar waren wij al gestopt met het organiseren van
huisbezoeken en vanaf dit jaar zijn we gestopt met
alles. Wel hebben we nog Zwarte Pieten pakken en
toebehoren uitgeleend. Wie weet pakken we het later
nog eens op; de spullen hebben we immers. Wij
bedanken nogmaals iedereen, die zich zoveel jaar
belangeloos heeft ingezet voor deze actie.

AMIGOS marktjes
Stichting Amigos staat jaarlijks op steeds terugkerende
marktjes. In 2018 hebben we voor de laatste keer op de
Koningsmarkt in Leidschendam gestaan. Daar waren
we vanaf de oprichting jaarlijks te vinden en een hele
leuke tijd meegemaakt. Tijd voor een andere invulling
van deze Koningsdag!
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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
Stichting Amigos - projecten:

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid
Linda de Jong

Vrijwilligers Stichting Amigos:
Te veel om op te noemen. Zij helpen jaarlijks mee met
diverse acties. 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.
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