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Nieuwsbrief
1e jaargang – nummer 2 – mei 2004

Na de uitgave van onze eerste AMIGOS nieuwsbrief
hebben we erg veel leuke en positieve reacties
ontvangen. In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a.:
Stichting Amigos groeit ...
Ontwikkelingen bij Ñanta
Nieuws vanuit Ñandé Roga
Vastenmaaltijd
Rommelmarkt
Belastingvoordelen voor particulieren
Gracias

Stichting Amigos groeit…

Een stichting brengt, als je het goed wilt doen, veel
werk met zich mee. Daarom komen we eens per
maand een dag samen. Behalve dat er dan gewerkt
wordt, maken we er ook een gezellige bijeenkomst
van! Zo kunnen we elkaar beter leren kennen. Het is
iedere keer weer zeer inspirerend en na de
bijeenkomst gaan alle leden vol energie aan hun taken
werken voor de volgende maand.
Het bestuur heeft in de eerste maanden van dit jaar
alle zaken omtrent de oprichting geregeld. Bij de
notaris is een akte opgesteld waarin alle gegevens en
doelstellingen genoteerd staan. Verder is er een aantal
zaken met de belasting geregeld. Ten slotte hebben
we ook de structuur van de stichting bepaald. Dit alles
om ervoor te zorgen dat het een officiële instantie is,
waarmee we verantwoord aan de slag kunnen gaan.
Na deze oprichtingszaken konden we ons helemaal
concentreren op de projecten. Er is daarom in de
afgelopen maanden een aantal commissies opgericht:
de commissie Ñanta, de commissie Ñandé Roga en de
commissie communicatie. Verder hebben vier nieuwe
vrijwilligers zich aangemeld.

Commissie Communicatie
Cynthia van der Heyden en Yvonne Tindemans zijn
actief binnen deze commissie. Zij zijn beiden betrokken geraakt bij de stichting door hun vrijwilligerswerk in
Bolivia. Daar hebben zij samen met Linda in een
weeshuis gewerkt. De commissie houdt zich bezig met
alle communicatie rondom de stichting. De afgelopen
maanden is er hard gewerkt aan de folder, een
bedankkaart, website en het fondsenwervingplan.

Ontwikkelingen bij Ñanta
Stichting Amigos ondersteunt het straatkinderenproject
Ñanta. De prioriteit ligt op de continuïteit en stabiliteit
van het project. We steunen Ñanta daarom ten eerste
in de maandelijkse vaste kosten en daarnaast in
projecten ten behoeve van de ontwikkeling van Ñanta.

Werken om te overleven
Als je door de Boliviaanse stad Sucre wandelt is een
van de eerste dingen die opvalt, de kinderen die op
straat aan het werk zijn: schoenen poetsen, frisdrank
verkopen, autowassen, etc. De economische situatie
van Bolivia is zo slecht dat kinderarbeid veel voorkomt.
Het is nodig dat alle kinderen van het gezin
meewerken om in het onderhoud te voorzien. Ook het
kopen van kleding, nieuwe schoenen en materialen
voor school zoals boeken, pennen en schriften moeten
de kinderen zelf zien te betalen. Hun ouders hebben
nauwelijks genoeg geld om eten te kopen of de huur te
betalen. Daarom worden de kinderen er op uit
gestuurd om te gaan werken voor de kost. Ook al zijn
ze soms pas 7 of 8 acht jaar oud en zouden ze veel
liever wat gaan knikkeren of voetballen, er moet geld
verdiend worden.

Commissie Ñanta
Robin Kuijpers is verantwoordelijk voor de Commissie
Ñanta. Hij is zes maanden als vrijwilliger voor het
project in Bolivia werkzaam geweest. De commissie
houdt zich bezig met alle activiteiten rondom Ñanta.
Robin houdt de stichting op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Ook zorgt hij ervoor dat het geld goed
aankomt bij het project en daarbinnen een goede
bestemming krijgt. Tevens zal hij zich bezighouden
met de geldaanvragen die het project doet aan de
stichting.

Commissie Ñandé Roga
De commissie Ñandé Roga bestaat uit Lydia Dijon,
Linda de Jong en Lisette Duzong. Zij houden zich
bezig met dezelfde activiteiten als Robin, maar dan
voor het project Ñandé Roga in Argentinië. Lisette zal
aankomende zomer als vrijwilligster aan de slag gaan
voor het project.
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Kinderen verkopen ijs en drinken op het plein

Vanuit de internationale politiek is er een invloedrijke
stroming die de kinderarbeid in de wereld zo veel
mogelijk wil uitbannen.
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Door de Boliviaanse overheid worden vooral
kinderhandel en het werk op plantages en in de mijnen
aangepakt. Overige vormen van werk, uitgevoerd door
kinderen onder de 14 jaar, worden zoveel mogelijk
tegen gegaan. Helaas is dat in de praktijk anders.

Hulp aan de kinderen
Het is duidelijk dat het niet zo makkelijk is om
kinderarbeid tegen te gaan of zelfs uit te bannen. De
meeste kinderen moeten werken van hun ouders en
anderen kiezen er bewust voor omdat ze anders
bijvoorbeeld nooit nieuwe kleren kunnen kopen. Het
educatieve centrum Ñanta probeert de kinderen, die
op straat werken, op veel manieren te ondersteunen.
Een warme lunch tegen een symbolisch bedrag, sport,
spel, muziek, tekenen, handwerk maar ook sociale en
educatieve hulp.
Daarnaast heeft het centrum als doelstelling de
kinderen te stimuleren om hun eigen situatie
structureel te verbeteren.

Op deze manier hoeven de kinderen niet de straat op
geld te verdienen. Maar ze kunnen op hun gemak,
terwijl ze bijvoorbeeld een video kijken of gezellig aan
het praten zijn, hun schoolspullen bij elkaar verdienen.
Ñanta verkrijgt op deze manier een heleboel handwerk
wat vervolgens verkocht wordt in Europa om het
project te steunen.

Huiswerkbegeleiding
De kwaliteit van de openbare scholen laat veel te
wensen over. Bovendien worden de kinderen thuis
weinig gemotiveerd of krijgen nauwelijks hulp. Daarom
organiseert het centrum dagelijks huiswerkbegeleiding.
Er is een speciale ruimte waar de kinderen rustig
kunnen werken en waar begeleiding aanwezig is. Als
ze klaar zijn kunnen ze een verhaaltje of gedicht
schrijven, een spelletje doen of een boek lezen.
Er is al een flink aantal boeken aanwezig, het plan is
om een kleine bibliotheek op te zetten.

Armbandjes voor schoolspullen
Omdat een deel van de kinderen toch niet genoeg geld
bij elkaar kan krijgen om bijvoorbeeld een rugzak te
kopen en eens een set kleurpotloden of een nieuwe
pen, is het centrum gestart met het verstrekken van
schoolmaterialen. De artikelen worden goedkoop bij
een groothandel ingekocht, de kinderen kunnen ze dan
tegen inkoopsprijs in het centrum kopen.
In het begin van het nieuwe schooljaar in februari
wordt daarnaast nog een speciale activiteit
georganiseerd. Bij deze activiteit knopen de kinderen
macramé-armbandjes in elkaar van draad en wol.
Deze
armbandjes kunnen ze ruilen tegen een
rugzakje gevuld met schriften, pennen, potloden,
puntenslijper en een gum.

Huiswerkbegeleiding

Door een aantal vrijwilligers en vaste begeleiders
wordt er op toegezien dat alle kinderen naar school
gaan of vakken in kunnen halen als ze iets gemist
hebben. Ook als er problemen zijn bij de toelating op
school wordt er tussen de kinderen, ouders en de
school bemiddeld.
Het is niet voor niets dat Ñanta zich een educatief
centrum noemt. Men ziet in dat het werken
noodzakelijk is, maar boven alles worden de kinderen
gestimuleerd te leren. Bewuste keuzes maken over
hun toekomst en opleiding. Het doel is immers om de
kinderen een betere kans te bieden in deze moeilijke
maatschappij.

Nieuws vanuit Ñandé Roga

Kinderen knopen armbandjes
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In Argentinië bij Ñandé Roga heeft men de afgelopen
maanden zeker niet stil gezeten. Er is heel wat
gebeurd en het project krijgt steeds meer vorm.
Na een klein brandje in de achtertuin en een kleine
overstroming in het regenseizoen gaat men nog altijd
met volle moed verder. Elke middag komen er nog
steeds zo’n 60 kinderen voor melk met iets te eten.
Stichting Amigos geeft ook bij dit project de prioriteit
aan continuïteit en stabiliteit van het project.
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Naaiproject

Educatie

Susana, moeder van drie kinderen - Mauricio, Gisell en
Maxi - en hoogzwanger van een tweeling zegt: ‘Geld
voor babykleertjes heb ik momenteel niet en zeker niet
voor twee baby’s. Met dank aan het naaiproject van
Ñandé Roga heb ik de babykleertjes zelf kunnen
maken.’

Educatie is erg belangrijk, zeker voor kinderen in een
onderontwikkelde wijk. Gelukkig gaan bijna alle
kinderen, zo’n 45, in de wijk Aeroclub naar school.
Geld voor spullen en schoolkleding heeft niet iedereen.
Met de start van het nieuwe Argentijnse schooljaar in
maart 2004 heeft Stichting Amigos kleinschalig wat
steun kunnen bieden.
Aangezien er maar voor een beperkt aantal kinderen
spullen waren, heeft Ñandé Roga besloten die
kinderen te helpen, waarvan de families erg actief
betrokken zijn bij het project en juist diegene die het
het hardst nodig hadden. Een aantal kinderen van
‘Aeroclub’ en van de naastgelegen wijk ‘Barrio Eva’
werden verrast met schoolspullen en schoolschorten.
Diego en zijn familie uit ‘Barrio Eva’ hebben ons een
mooie bedankbrief gestuurd.

Bij het naaiproject worden tweedehands kleren
gebruikt om weer nieuwe kleren of benodigdheden te
maken. De tweedehands kleding wordt onder andere
ingezameld door Silvia de dochter van Lorena uit
Buenos Aires. Ook wordt er kleding via vrienden en
Zuster Maria Isabel verkregen.
Door de economische situatie in Argentinië hebben de
inwoners van ‘Aeroclub’ geen geld om kleding te
kopen. Met dit project leren de vrouwen naaien op een
machine en daarnaast krijgen de inwoners betere
kleding op maat. De vermaakte kleding is dus voor
eigen gebruik.
Met Paraguay, waar veel textiel wordt geproduceerd,
‘om de hoek’ (één brug over) is er veel concurrentie in
de textielsector. Daarom is het niet rendabel om de
vermaakte kleding van het naaiproject te gaan
verkopen.

Houtsnijwerkplaats
De paasweek ofwel Semana Santa (heilige week) is in
Zuid-Amerika erg belangrijk. Ñandé Roga heeft goed
kunnen inspelen op de behoefte van de mensen door
een houtsnijwerkplaats in combinatie met chocoladeproducten op te starten. Onder leiding van Mariela,
een nicht van Lorena, zijn er 500 chocolade-eieren en
30 paashazen met chocolade-eieren gemaakt en
verkocht aan peuterspeelzalen, kleuterscholen en
particulieren.
Mariela heeft haar werkplaats naar Ñandé Roga
verhuisd, zodat twee moeders Chiqui en Nuri konden
helpen met de productie. Zuster Maria Isabel heeft
voor het transport gezorgd.
Door dit initiatief hebben twee families ‘brood’ kunnen
verdienen met de opbrengsten van dit paasproject.
In de toekomst hoopt men met dit houtsnijwerkproject
door te kunnen gaan. Een project dat opbrengsten
genererend is.

Paaseieren worden versierd
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School spullen worden gesorteerd

Victor past uniform

Naast de schoolspullen kregen een drietal kinderen
een nieuw schooluniform. De broodbakster Chiqui
heeft zeven schoolgaande kinderen. Micaela begint
net met de basisschool en Romi is begonnen met het
voortgezet onderwijs. Micaela, Romi en buurjongen
Victor, die altijd klaar staat voor de groentetuin, kregen
van Ñandé Roga een nieuw schooluniform.
Wat betreft de schoolspullenactie is dit een opwarmer,
volgend jaar hopen we op grotere schaal in spullen en
schorten te kunnen ondersteunen. Maar de wens waar
nu aan wordt gewerkt is het opzetten van een
bibliotheek bij Ñandé Roga.

Vastenmaaltijd

Sinds een aantal jaar wordt er in de Heilige
Laurentiusparochie te Stompwijk, in de vastentijd,
vastenmaaltijden georganiseerd. Tegen een vrijwillige
bijdrage bestemd voor het vastenactieproject kan men
een kopje soep met brood komen eten. De parochie
nodigt iemand uit om over zijn of haar ervaringen te
vertellen in de derde wereld.
Op 3 maart was het de beurt aan Linda de Jong om
over haar belevenissen in Zuid-Amerika te vertellen.
Aan een tafel met zo’n 20 parochianen heeft zij haar
ervaringen en de oprichting van Stichting Amigos
kunnen presenteren.
Pastoor van der Plas eindigde de maaltijd met een
verrassing, een mooie bijdrage voor onze projecten in
Zuid-Amerika. Bedankt!
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Rommelmarkt

Gracias … bedankt!

Op 5 mei, de nationale bevrijdingsdag, was er dit jaar
een rommelmarkt in de sporthal van Stompwijk ’92 die
werd georganiseerd door Stichting Oranjefeesten
Stompwijk. Ook Amigos was van de partij en heeft heel
wat ‘rommel’ voor het goede doel kunnen verkopen.
De handgemaakte macramé-armbandjes van het
straatkinderenproject Ñanta vielen in de smaak bij de
Stompwijkse kinderen.

Een stichting opzetten dat is één … maar een stichting
draaiende houden dat is natuurlijk een ander verhaal.
Wij kunnen in ieder geval heel blij terug kijken naar de
afgelopen vijf maanden. Blij in de zin van ‘we gaan er
vóór!’, Stichting Amigos bestaat een leuke club
mensen, die deze serieuze vrijwillige job als hobby
ervaren. Uiteraard vinden wij dat de kinderen van
Ñanta en de mensen van Ñandé Roga een betere
kans verdienen!
Maar natuurlijk zijn wij erg vereerd dat ook u zich
betrokken voelt bij onze projecten en deze wil
ondersteunen. Naar aanleiding van het artikel over
Stichting Amigos in het Leidsch Dagblad en Het
Krantje, de verhalen in de lokale Dorpsketting, onze
Nieuwsbrief en niet te vergeten de mond op mond
reclame hebben we naast positieve reacties ook
donaties ontvangen, waarmee we de projecten kunnen
helpen.
Een verjaardagsfeest, een huwelijksfeest, een
kerstloterij of gewoon zomaar, zó zijn de donaties van
particulieren binnen gekomen. Mensen bedankt! Want
uw hulp is hun toekomst!
Natuurlijk willen we ook de instellingen en bedrijven
bedanken voor hun gift. Ook zijn wij hen dankbaar voor
het gedoneerde papier, enveloppen en de
mogelijkheden tot kopiëren. Kortom iedereen …
‘Gracias por su colaboración’ … dank u wel voor uw
medewerking!

Colofon
Rommelmarkt in Stompwijk

Belastingvoordelen voor particulieren
Als u besluit Stichting Amigos te ondersteunen zijn we
daar natuurlijk erg blij mee. U helpt daarmee vele
kinderen en volwassenen in Bolivia en Argentinië die
het minder getroffen hebben dan wij hier in Nederland.
Als u besluit om geld te geven kan dat op verschillende
manieren. U kunt eenmalig een bedrag overmaken
maar u kunt ook besluiten structureel (maandelijks/
jaarlijks) een bepaald bedrag te geven. Dit heeft onze
voorkeur aangezien wij, maar vooral de projecten zo
verzekerd zijn van structurele inkomsten.

De ‘Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden
aan belangstellenden.

Adres:

Stichting Amigos
Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
tel: 071 5802378
e-mail: stichting_amigos@zonnet.nl
KvK:
Rabobank :

272 633 12
3959 02 452

Bestuur Stichting Amigos:
Theo Duyvestijn
Linda de Jong
Lia de Jong-Zwetsloot
Lydia Dijon
Ilonka Prins

Als u besluit structureel te ondersteunen kunt u dat op
verschillende manieren doen. Hierbij kunt u profiteren
van de fiscale voordelen die de belastingdienst u biedt.
Een eenmalige schenking kan al aftrekbaar zijn. Een
gift bij een notariële akte is zelfs volledig aftrekbaar.

Commissieleden:

Wat u ook besluit te doen. Wij zijn blij met iedere gift.
Wilt u eerst meer informatie over belastingvoordelen
voor particulieren? Bel dan: 071-580 23 78.

Robin Kuijpers
Lisette Duzong
Cynthia van der Heyden
Yvonne Tindemans
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- Voorzitter
- Secretaris / Penningmeester
- Bestuurslid
- Bestuurslid
- Bestuurslid
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