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Nieuwsbrief
16e jaargang – nummer 23 – december 2019
In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2019 hebben we
aandacht voor:
Situatie in Bolivia
Bezoekverslag projecten Bolivia
AMIGOS Fluoractie
AMIGOS Schoolspullenactie
Steun aan instellingen in Bolivia
Inzamelingsactiviteiten Amigos
Gracias!

Situatie in Bolivia
Bolivia is de afgelopen tijd door de politieke situatie en
de onrust in het land veel in het nieuws geweest.
Hieronder zullen we in het kort uiteenzetten wat er is
gebeurd.
Zondag 20 oktober waren er presidentsverkiezingen in
Bolivia. Voor de 4e keer stelde Evo Morales zich
kandidaat en dat terwijl tijdens het referendum op 21
februari 2016 ´Nee´ had gewonnen op de
grondwetswijziging waarin Evo het volk vroeg om een
wijziging te doen waardoor hij zich nogmaals kandidaat
kon stellen. Via het hooggerechtshof kon Evo zich toch
nog een keer kandidaat stellen ondanks dat het volk
´nee´ had gestemd.
Na de verkiezingen was er een sterk vermoeden van
fraude en zijn de burgers van Bolivia in staking gegaan.
Wekenlang protesteerde het volk tegen Evo Morales en
de fraude rondom de verkiezingen die door hem en zijn
partij werden ontkend. Op vrijdagavond 8 november
was er opeens een grote verandering. De Bolivianen
hadden tot die tijd zelf als burgers het land plat gelegd
en opeens was daar de politie in Cochabamba die hun
werk neerlegde en de kant van het volk koos. Dat
verspreidde zich al snel over het hele land en op
zaterdagmiddag
hadden
praktisch
alle
politie
departementen in het land hun werk neergelegd. In de
praktijk betekende het, dat alle politiekorpsen zich
opsloten in de politiebureaus en dat de burgers de
gebouwen bewaakten tegen eventuele aanvallen van de
regering. Ondertussen werd water, eten en sigaretten
verzameld zodat de politie het binnen kon uithouden.
Op zondagochtend 10 november publiceerde de
Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) haar
rapport over de verkiezingen van 20 oktober 2019 en
bevestigde de fraude. De regering van Morales vroeg al
weken lang om kalmte en het afwachten van dit rapport.
Nu dit rapport er uiteindelijk was, viel fraude, dat
natuurlijk strafbaar is, niet meer te ontkennen. Het
gevolg van deze uitkomst was dat zondag overdag bijna
de hele regering ontslag nam. Pas ´s avonds kondigden
Evo Morales en Vice-President Álvaro Garcia Linera
hun aftreden aan.
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De aanhangers van Morales ontkenden zijn aftreden en
vanaf 10 november legden zij het land op een
gewelddadige manier plat. Ook accepteerden zij de
nieuwe voorlopige regering niet. Tot eind november was
er vooral in La Paz en Cochabamba nog veel onrust.
Op dit moment is de rust teruggekeerd maar niemand
weet voor hoe lang. De voorlopige regering met interimpresident Jeanine Áñez moet zorgen voor de
organisatie van de volgende verkiezingen en de rust en
vrede in Bolivia bewaren.
Natuurlijk hopen we dat het vredig blijft, zodat de
projecten en centra hun werk en wij onze steun ook in
2020 op een normale manier kunnen blijven voortzetten.

Bezoekverslag Bolivia
In september 2019 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 op het platteland van Santa Cruz namelijk in de
gemeenschap 4 de Junio het nieuwe schooltje en de
gezondheidskliniek in opbouw van Mano a Mano
bezocht.

Oude school 4 de Junio

Nieuwe school 4 de Junio

Stichting Amigos heeft in de gemeenschap ´4 de Junio´
de bouw van een nieuwe bassischool en gezondheidskliniek ondersteund, die beiden door de Boliviaanse
organisatie Mano a Mano zijn uitgevoerd. Reden
genoeg dus voor een bezoekje aan deze afgelegen
plaats.

Schooltje ´4 de junio´
Op maandagochtend 30 september 2019 werd ik, Linda,
al om 5 uur ´s ochtends bij mijn schoonzusje in Santa
Cruz door Elisabeth en Rene van de organisatie Mano a
Mano opgehaald om naar de gemeenschap ´4 de Junio´
een dorpsgemeenschap van de gemeente Santa Rosa
del Sara in de regio Santa-Cruz te gaan. Santa Cruz ligt
in het oosten van Bolivia.
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Het eerste stuk reden we op een geasfalteerde weg
maar vanaf het stadje Santa Rosa del Sara was alles
onverhard, plat, warm en heel stoffig. De subtropen van
Bolivia. Rond half 11 kwamen we aan in de
gemeenschap, waar de kinderen in de les zaten.

Tijdens ons bezoek was het bouwteam nog volop bezig
met de betonnen vloeren aanleggen en tegelen. Het zag
er al goed uit. Op dit moment is het project volledig
afgewerkt. Het was de bedoeling om het in de loop van
november 2019 in te huldigen. Helaas, door de politieke
problemen in Bolivia is van dat plan afgezien.
Waarschijnlijk zal de inhuldiging in de loop van februari
2020 zijn.
Met een bedrag van bijna €60.000 is deze kliniek
gerealiseerd. Van dit bedrag is de gemeente en het
dorp voor 70% verantwoordelijk. Zij leveren dit bedrag
niet geheel in geld maar ook in natura, bijvoorbeeld door
mankracht.

De leerlingen zijn blij met de boeken

Het schoolproject ´4 de Junio´ werd eind november
2018 ingehuldigd en is al één schooljaar in gebruik
geweest. Het Boliviaanse schooljaar is namelijk van
februari tot de zomervakantie in december.
In deze dorpsgemeenschap zijn 6 nieuwe klaslokalen,
een sanitair blok en een woonunit voor vier leerkrachten
gebouwd. Het is een mooie realisatie geworden en
zowel de leerkrachten als de kinderen zijn erg blij dat ze
geen stof meer hoeven te happen. Dit was in het oude
schoolgebouw, dat ik nog heb zien staan, namelijk wel
het geval.
Gezondheidspost 4 de Junio

Mano a Mano Bolivia en Amigos de Mano a Mano
Bolivia maakten zich sterk voor meer dan € 17000
Stichting Amigos heeft een bijdrage van € 5000
gedoneerd voor deze nieuwe gezondheidskliniek.

Elastieken!

Het was voor mij een bijzondere ervaring om deze
projecten in zo´n afgelegen gebied te bezoeken. Het is
fijn om de mensen van deze gemeenschap zo gelukkig
te zien en het geeft een heel goed gevoel dat we als
Stichting Amigos een steentje kunnen bijdragen aan de
leefomstandigheden
van
de
bewoners
van
gemeenschap ´4 de Junio´. Bedankt ofwel gracias
amigos!

Met de bouw van het schooltje en de woonunit voor de
leerkrachten is de leeromgeving van de kinderen en de
leef- en werksituatie van de leerkrachten enorm
verbeterd.
In alle klassen waren we meer dan welkom en de
kinderen en leerkrachten vertelden over hun ervaring in
het nieuwe schooltje. Buiten kregen we nog veel
bedankwoordjes en hebben we aan alle klassen
educatieve boeken gegeven.
Veiling met een Missie Zoeterwoude bedankt, een deel
van dit mooie project en de educatieve boeken zijn met
jullie bijdrage gefinancierd.

Gezondheidskliniek ´4 de junio´
Na het schoolbezoek hebben we de oude en nieuwe
kliniek bezocht. Net als het voormalige schooltje, was
ook de vroegere gezondheidskliniek oud en niet meer
bruikbaar. Mano a Mano heeft daarom afgelopen jaar
een nieuwe gezondheidspost gebouwd.
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Tijdens het projectbezoek wordt de betonnen vloer aangelegd.
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Nieuw schooltje in Tunas Chillca
In 2020 ondersteunt Stichting Amigos de bouw van een
nieuw schooltje in de gemeenschap Tunas Chillca, dat
behoord tot de gemeente van Tarabuco op ongeveer 70
km van Sucre.
Het schooltje van Tunas Chillca beschikt over 2
leerkrachten die alle leerjaren van de lagere school
bedienen en waar 21 leerlingen naar school gaan.
Het dorpje telt 248 inwoners en ze spreken er Spaans
en Quechua.
In 2011 werden er met de hulp van een internationale
organisatie twee nieuwe klassen gebouwd. De twee
nieuwe lokalen werden op een terrein gebouwd waar in
het regenseizoen een ondergrondse rivier stroomt,
waardoor ze deze klassen vanwege de veiligheid niet
meer konden gebruiken en terug moesten naar de oude
lokalen.

Schoolspullen voor de kinderen in de gemeenschap Incahuasi

Mano a Mano Bolivia gaat twee nieuwe en veilige
klaslokalen bouwen, volledig uitgerust en aangevuld
met toiletten en een wasplaats. De nieuwe school
volledig uitgerust kost bijna € 35.000. Het
gemeentebestuur van Tarabuco draagt ruim € 24.000
bij.

Veiling met een Missie Zoeterwoude bedankt voor jullie
bijdrage, die voor een deel deze mooie actie heeft
ondersteunt. Ook danken we de mensen in Bolivia voor
de voortreffelijke organisatie. Gracias Rufina, Anita,
Vanessa, Nelly, Olivia en alle anderen die zich hebben
ingezet voor deze mooie actie in Bolivia!

Onderwijs aanbieden is een garantie op een betere
toekomst en zorgt ervoor dat de vlucht naar de stad
afneemt en kleine en afgelegen dorpjes zich verder
ontwikkelen. Naar school gaan is voor velen heel
gewoon, maar niet voor deze kinderen in de afgelegen
bergdorpjes. Stichting Amigos doneert € 5000 om dit
project te verwezenlijken.

Steun aan instellingen in Bolivia

AMIGOS Fluoractie

Sol en Casa/Yanapasayku

Een gezond gebit
Dit jaar heeft tandarts Gary Vedia in het voorjaar
opnieuw de fluorbehandelingen uitgevoerd voor de
AMIGOS Fluoractie.
Vanwege de politieke onrust is de tweede fluorbehandeling en de gebitsbehandelingen bij internaat
Mallorca en Misky Wasi uitgesteld tot 2020.

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.
Ook in 2020 wordt de steun voortgezet.

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 speciale beurs voor Kevin heeft Amigos ook in 2019
bekostigd. Kevin is 10 jaar oud en woont in een
kindertehuis. Hij krijgt met de beurs dagelijks les bij Sol
en Casa/Yanapasayku en de nodige therapieën.

In 2020 wil Amigos de fluoracties voortzetten om de
kinderen een gezonder gebit te bezorgen!

AMIGOS Schoolspullenactie
Een tasje met schoolspullen voor iedereen
In 2019 heeft Stichting Amigos met het schoolspullenproject meer dan 1800 kinderen ondersteund. In
samenwerking met de organisaties Mallorca, Misky
Wasi, de Mobiele School, Biblioworks is deze actie
gerealiseerd. 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.
Met Biblioworks hebben wij veel steun kunnen geven in
de bergdorpen, waar de mensen de steun nog meer
nodig hebben.
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Kevin tijdens zijn therapie.
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Inzamelingsactiviteiten AMIGOS
De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen
zich jaarlijks. Hierbij ‘n kort verslag van de activiteiten in
het afgelopen jaar.

AMIGOS op Landlevenfair & bij de kerstreis
Dit jaar heeft Stichting Amigos op de 1e Lentefair van
Stompwijk ´92 gestaan. Ook waren we tijdens de
kermisdagen op de Stompwijkse Landlevenfair te
vinden. Samen met stichting de Opkikker werden er
weer vele kinderen geschminkt.
Op woensdag 11 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.

AMIGOS Clubklaverjasavond opbrengst € 960
Het was zaterdag 26 oktober 2019 een super
clubklaverjasavond voor Stichting Amigos. Er moesten
nog uit alle hoeken en gaten tafels en stoelen bijgezet
worden, zodat we totaal op 25 tafels uitkwamen.
Geweldig! Het team van onze oud voorzitter Theo
Duyvestijn, samen met Frans Hendriks, Loek van
Santen en Sjaak Hoogweg behaalde totaal 21.750
punten. De tweede prijs ging naar het team van Leo
Oliehoek, samen met Petra Oliehoek, Bertus van Es en
Rinus van Berkel met totaal 21.654 punten. De derde
prijs ging naar het team van Roelie van de Vegt, die
samen met Cock Guldenmond, Ankie van der Helm en
Cock van Bohemen 20.866 punten behaalde. De
troostprijs dit jaar ging naar het team van Peter
Nouwens, die samen met Gerda Belt, Paula Belt en Ton
Zuidgeest 14.014 punten behaalde.

De avond verliep gesmeerd. Even na middernacht kon
de loterij van start en vervolgens de prijsuitreiking. Om
01.00 uur was het klaar en kon men weer huiswaarts
gaan We kunnen terugkijken op een super geslaagde
avond met een mooie opbrengst van € 960,-- en nog
enkele toezeggingen van giften. Iedereen enorm
bedankt ofwel gracias!!

GRACIAS!
In het bijzonder gaat onze dank uit naar Robert van de
COOP waar we jaarrond statiebonnen kunnen
inzamelen, Veiling met een Missie die ons jaarlijks
verblijden met een mooie gift en natuurlijk al onze
donateurs en vrijwilligers.
Wij zijn iedereen, particulieren en organisaties,
dankbaar voor de donaties, want met uw steun kunnen
wij ons werk voor de projecten voortzetten.
Muchas Gracias Amigos!

Colofon
Adres:
Stichting Amigos
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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.
Winnaars 2019 Amigos Clubklaverjasavond

De kaarters kwamen uit alle windstreken van Het
Groene Hart en er werden vele familie- vrienden- en
kaartclubs gemaakt voor deze ene avond in het jaar.
Ook waren deze avond zeker 12 personen, die voor het
eerst kwamen kaarten. Zonder helpende handen
kunnen wij dit niet organiseren, dus bij deze grote dank
aan alle vrijwilligers in de kantine; de reservekaarters;
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
andere sponsors van prijzen, hapjes, de beker en cake.
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Kerstreis 2019 in Swetterhage
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