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Nieuwsbrief
18e jaargang – nummer 25 – december 2021
In deze AMIGOS nieuwsbrief van het turbulente jaar
2021 geven we u graag informatie over de:
Situatie in Bolivia
AMIGOS Schoolspullenactie
Steun aan instellingen in Bolivia
Inzamelingsactiviteiten Amigos
Gracias en Amigos-nieuws!

Een Amigos-tasje met pennen, kleurpotloden, een
schrift, liniaal, gum etc. is een grote hulp voor de
kinderen. Het is een concrete steun en een mooie
stimulans om de kinderen ook in deze moeilijke tijd te
blijven motiveren om door te gaan met school.

Situatie in Bolivia
Het jaar 2021 stond in Bolivia helaas ook nog steeds in
het teken van COVID-19. Doordat er in 2020 al een
strenge lock-down van bijna een half jaar was geweest,
kon het land zich niet veroorloven om dit nogmaals te
doen. In Bolivia werkt 83 procent van de Boliviaanse
bevolking in de informele economie: zonder contract,
zonder ziekteverzekering, zonder vangnet. Ze leven van
dag tot dag: wat op één werkdag in het laatje komt,
wordt de volgende dag uitgegeven aan eten en
noodzakelijk transport. De impact van een nieuwe
strenge lockdown zou dus niet te overzien zijn.
Voor de kinderen en jongeren in Bolivia bleef 2021 een
moeilijk jaar. De lessen op de staatsschool waren het
hele schooljaar van februari tot december online. In
tegenstelling met Nederland waar de prioriteit wordt
gegeven aan het open houden van de scholen.
Net als in Europa komt deze pandemie ook hier met
golven. Door gebrek aan maatregelen en middelen in de
ziekenhuizen kan de zorg de golven hier niet opvangen.
Dit leidde tot desastreuze situaties. Op dit moment
zitten ze in Bolivia middenin de vierde golf met elke dag
een record van het aantal besmettingen.
De vaccinatie tegen COVID is halverwege 2021 op
gang gekomen. Door gebrek aan informatie is de
vaccinatiegraad onder de bevolking erg laag. Ook zijn er
veel problemen met de leveringen en logistieke
verdeling van de vaccinaties. In Sucre hebben veel
mensen in juni de eerste dosis gehad, na drie weken
zouden ze de tweede dosis moeten krijgen maar dat
duurde drie maanden.

AMIGOS schoolspullenactie
In 2021 heeft Stichting Amigos met het schoolspullenproject bijna 500 kinderen ondersteund. Het jaarlijkse
schoolspullenproject heeft Amigos alleen in Sucre
kunnen uitvoeren, omdat onze partnerorganisatie
Biblioworks nog steeds niet in de bergdorpjes aan het
werk kon, vanwege de dichte staatsscholen.
In samenwerking met de organisaties Mallorca, Misky
Wasi, Sol en Casa/Yanapasayku, Hogar Sucre, de
Mobiele School en de bibliotheken van Cerpi is deze
actie gerealiseerd.
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Amigostasje met schoolspullen Misky Wasi en Mallorca

Gelukkig konden de bovenstaande organisaties hun
activiteiten, rekening houdend met de coronamaatregelen en voldoende bescherming, blijven
voortzetten.
Vanwege de pandemie zijn de fluorbehandelingen en
de gebitsbehandelingen bij internaat Mallorca en Misky
Wasi nogmaals uitgesteld. Voor de mondverzorging
hebben we in het Amigos-tasje naast de schoolspullen
daarom ook een tandenborstel en tandpasta gedaan.
Veiling met een Missie Zoeterwoude bedankt voor jullie
bijdrage, die voor een deel deze mooie actie heeft
ondersteund. Ook danken we de mensen in Bolivia voor
de voortreffelijke organisatie.

Blije jongens bij Hogar Sucre

Steun aan instellingen in Bolivia
Tata Juan de Dios
Ieder jaar ontvangt Stichting Amigos een donatie van
oud-weeshuisvrijwilligers voor de extra begeleidster bij
het weeshuis Tata Juan de Dios. In 2021 hebben we
deze steun kunnnen voortzetten.
In januari 2021 hebben we Rafael extra ondersteuning
kunnen geven om met zijn nieuwe bril te kunnen
omgaan.
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Sol en Casa/ Yanapasayku
Sol en Casa/ Yanapasayku zet zich in voor kinderen en
jongeren van 5 tot 30 jaar met een geestelijke of
lichamelijke beperking, gedrags- en/of leerproblemen.
Stichting Amigos heeft deze organisatie dit jaar ook
ondersteund in de strijd tegen Covid-19 met handgel,
zeep en papierenhanddoeken.
Beurzenprogramma
Kevin is 12 jaar oud en woont in een kindertehuis. Hij
heeft tot september 2021 via Stichting Amigos een
beurs voor de dagelijks lessen en de nodige therapieën
bij Sol en Casa /Yanapasayku gekregen. In september
is Kevin van het kindertehuis overgeplaatst naar het
Psicopedagogico waar hij nu zijn therapieën krijgt.
Door de coronacrisis is de situatie van een aantal
gezinnen van de kinderen van Sol en Casa/
Yanapasayku verslechterd, waardoor deze gezinnen
veel minder eigen bijdrage kunnen betalen en een
hogere beurs krijgen. Stichting Amigos geeft sinds
september nieuwe beurzen aan Ksandra, Sonia en
Mateo. Ksandra is 24 en heeft het downsyndroom. Haar
vader is in juli gestorven aan Covid en haar moeder is
haar werk kwijtgeraakt. Sonia is 17 jaar en had met haar
geboorte een hersenverlamming. Zij is een wees en
opgegroeid in SOS-kinderdorpen en woont hier nog
steeds bij een adoptiemoeder. Mateo is 7 jaar en heeft
het downsyndroom. Zijn ouders zijn nog student.
Voor deze drie jongeren kunnen de ouders en
verzorgers geen of een hele lage eigen bijdragen
betalen.
Pizza-project
De jongeren hebben al een paar jaar een project waarbij
ze pizza´s maken en verkopen. De verkoop was altijd
op straat bij de faculteit van economie. Door de corona
is dit project omgezet in pizza-delivery. Het is belangrijk
voor deze jongeren om projecten te doen waarbij ze ook
geld kunnen genereren voor de families en het centrum
en voor sociale inclusie. Voor de delivery helpen ook
een aantal mama´s mee die geen werk hebben.
Voor dit project was een aparte koelkast nodig om alle
ingrediënten voor op de pizza´s goed te kunnen
bewaren. Stichting Amigos heeft deze koelkast
gedoneerd voor de vrijdag pizza-deliverydag.

Textielproject
Evenals bij de pizza´s wordt met dit project ook geld
gegenereerd voor het centrum en de jongeren. De
jongeren maken tijdens hun schilderlessen ontwerpen
om op textiel te drukken en een eigen kledinglijn te
maken.
De t-shirts, tassen en andere textielproducten worden
bij activiteiten van het centrum, in winkels en via internet
verkocht. Stichting Amigos heeft geholpen met de
aanschaf van t-shirts en tassen.

Mobiele school & bibliotheken Cerpi
Dit jaar heeft Stichting Amigos voor speciale activiteiten
de tussendoortjes voor de kinderen gefinancierd.

Inzamelingsactiviteiten AMIGOS
De meeste activiteiten van Stichting Amigos werden
door de COVID-19 pandemie dit jaar helaas gecanceld.
Wat wel door kon gaan is de statiegeldbonnenactie bij
de COOP. Wij bedanken Robert nogmaals voor deze
gelegenheid.

GRACIAS & Amigos-nieuws!
In dit moeilijke jaar hebben we gelukkig ook nog mooi
nieuws. Amigos-oprichtster Linda de Jong en Amigosvrijwilliger Peter Murillo Bonilla zijn in juni 2021 trotse
ouders geworden van hun dochtertje Mila. Proficiat!

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!
2e hands CREA-KAARTEN
Wij zouden graag verjaardag / jubileum / kerst
crea-kaarten willen ontvangen. Dus de zelfgemaakte
kaarten. Wij maken hiervan weer nieuwe kaarten en
verkopen deze voor ons goede doel.
Stichting Amigos is bij de
Nederland aangemerkt als ´ANBI´
Bestuur Stichting Amigos:
Adrie Kerkvliet
Lia de Jong-Zwetsloot

Het textiel- en pizza-project met trotse jongeren!
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Ingrid Develing
Stichting Amigos - projecten:

Belastingdienst

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid
Linda de Jong
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