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Nieuwsbrief
2e jaargang – nummer 4 – februari 2005

De feestdagen zijn voorbij en wij gaan met goede
moed het nieuwe jaar in! Stichting Amigos zal u in
2005 ook op de hoogte houden van haar activiteiten
via de nieuwsbrief en website www.stichtingamigos.nl .
In deze eerste AMIGOS nieuwsbrief van het tweede
jaar:
Stichting Amigos bestaat 1 jaar
Amigos breidt haar steun uit
Amigos Sinterklaas & Zwarte Piet
Ontwikkelingen bij Ñanta
Ontwikkelingen bij Ñandé Roga
Amigos klaverjasavond geslaagd
Missieveiling 2004
Gracias … bedankt!
Belangrijke Amigos data

Stichting Amigos bestaat 1 jaar
Afgelopen 9 december was het zover! Stichting
Amigos bestond 1 jaar. We hebben dit gevierd met een
gezellig en zeer smakelijk etentje (op eigen kosten wel
te verstaan). Die avond hebben we ook teruggekeken
op het afgelopen jaar. En we zijn best een beetje trots:
niet alleen op onszelf, maar ook op de donateurs die
vertrouwen hadden in onze jonge stichting. We hebben
ontzettend veel goede dingen gedaan en veel geleerd.
Dat nemen we mee naar dit jaar. We hopen dan ook
weer op ieders vertrouwen zodat wij nog meer mensen
in ontwikkelingsgebieden wat extra steun kunnen
geven.

Een van die aanvragen kwam van een bekende van
Linda uit Bolivia, Dr. Christian Ordoñez. Hij is een van
de verantwoordelijken voor Stichting Charles de
Foucauld. Deze stichting is opgericht op initiatief van
een drietal kloosterzusters die al jarenlang het simpele
leven van de plattelandsbewoners daar delen. Deze
Boliviaanse stichting vroeg financiële steun voor het
project ‘Integrale steun voor de ontwikkeling van
plattelandskinderen en jongeren uit twee gemeenschappen in het ‘departament Potosí’. Het gaat om
twee kleine dorpjes in de bergen van Bolivia. Er is daar
weinig water waardoor landbouw moeilijk te bedrijven
valt. Bovendien is het aanwezige water door lood van
de mijnbouw vervuild.
De voornaamste problemen zijn dat deze kinderen te
weinig voeding krijgen en dat de scholen vaak te ver
weg liggen, soms op drie uur loopafstand. Hierdoor
gaan veel kinderen niet naar school. Dit heeft een
negatieve invloed op hun ontwikkeling. Wanneer zij
ouder zijn is het risico groot dat zij naar de steden
trekken en straatkinderen worden. Dan zijn zij
bijzonder kwetsbaar.
Het doel van dit project is het bieden van een
alternatief voor het reguliere onderwijs in de nabije
omgeving, wat hun ontwikkeling positief beïnvloedt,
zodat zij een opleiding volgen en afmaken en zo een
bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Amigos breidt haar steun uit
Stichting Amigos is gestart met het ondersteunen van
twee projecten (Ñanta & Ñandé Roga) waarbij we zelf
betrokken zijn geweest. Deze projecten steunen wij
structureel. Tevens zijn er inmiddels middelen
beschikbaar om, na zorgvuldige overweging,
projectaanvragen van directe bekenden te honoreren.
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat zij zeer nauw
betrokken zijn bij het project, weten waar het geld aan
besteedt wordt en ons over de bestedingen
rapporteren.

Kinderen krijgen op deze locatie alternatief onderwijs
e
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Met een weegschaal wordt het gewicht gecontroleerd

Het project onderneemt de volgende activiteiten: huiswerkbegeleiding, handwerken,
trainen van leerkrachten en gezondheidsvoorlichters, verzorgen van
basisfaciliteiten voor deze leerkrachten, aankopen van
melk en meel en instrumenten voor evaluatie van groei
en ontwikkeling (bijvoorbeeld een weegschaal).
Het is een tweejarig project en het is de bedoeling dat
na deze twee jaar de overheid verantwoording zal
dragen voor het onderwijs. Stichting Amigos gaat één
derde van het eerste jaar van dit project financieren (te
weten €1500) en heeft daarmee de begroting sluitend
gemaakt. Het overige deel wordt in het eerste jaar door
een andere Nederlandse Stichting gefinancierd. Alle
gezinnen zijn erg blij met onze steun. In de komende
nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van
de ontwikkelingen binnen dit project.
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Sinterklaas & Zwarte Piet
Met de slogan: ‘Sinterklaas & Zwarte Piet bestellen,
snel Stichting Amigos bellen!’, heeft Stichting Amigos
zich beschikbaar gesteld om in de decembertijd
diverse Sint & Piet bezoekjes af te leggen. Via de
oproep in het lokale krantje ‘de Dorpsketting’ kwamen
diverse aanvragen binnen.
We hebben bezoeken gebracht aan een vrouwenvereniging, een kaartgezelschap, een geitenboerderij,
een Spaans restaurant, een jeugdsoos en vele
huisbezoeken bij gezinnen met kleine kinderen.
In één woord ‘hartverwarmend’! De vele liedjes, rode
wangetjes en oortjes en de interactie met Sint & Piet
waren overweldigend.
Alle Sinterklaas & Zwarte Piet medewerkers hebben
belangeloos meegeholpen om deze dagen te doen
slagen. De opbrengst van €700 kwam ten goede aan
Stichting Amigos.

Uitstapje van de meisjes

Tanden poetsen
Sinds een paar maanden kunnen de kinderen na het
eten hun tanden poetsen. Er zijn al 60 tandenborstels,
met de namen van de kinderen erop. De meeste
kinderen hebben thuis geen tandpasta en hun ouders
letten er niet zo op. Het is dus belangrijk dat ze op z’n
minst in het centrum hun tanden poetsen.
Er zijn ook douches, waar de kinderen om beurten,
een paar keer per week, gebruik van kunnen maken.
Ñanta zorgt voor zeep en shampoo. De kinderen
vinden het heerlijk om zich goed te kunnen wassen
(met warm water!). Een douche is niet normaal in de
arme wijken waar ze vandaan komen.

Wiskunde
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten

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.

In het centrum is een aparte kamer ingericht waar de
kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken. Er is hulp
aanwezig van vrijwilligers en begeleiders. De laatste
maanden is er vooral voor wiskunde wat extra les
gegeven. Er waren gelukkig vrijwilligers aanwezig die
het leuk vonden dit aan de kinderen uit te leggen. De
komende tijd wil de educatieve afdeling ook meer
aandacht gaan besteden aan taal. Veel kinderen
hebben moeite met het Spaans (de officiële taal in
Bolivia) omdat ze thuis alleen Quechua spreken, een
Indiaanse taal.

Uitstapjes
Regelmatig zorgt Ñanta ervoor dat de kinderen een
dagje uit kunnen. Ze gaan soms met een grote groep
naar een muziekfestival, een feest of evenement, of
gewoon naar een mooi plekje aan een rivier om te
spelen en te zwemmen. Steeds vaker blijft de hele
groep dan een nachtje slapen op die plek. Het is heel
goed voor de kinderen om ook eens buiten hun eigen
stad te komen, als een soort korte vakantie. In januari
is er een groep van 10 meisjes, onder begeleiding van
een paar vrijwilligsters en de sociale werkster, op stap
geweest. Het is in Bolivia wat moeilijker voor vrouwen
om dit soort dingen te ondernemen. De meisjes krijgen
vaak geen toestemming van hun ouders om mee te
gaan. Gelukkig heeft de sociale werkster van Ñanta
goed contact met de ouders van de kinderen. Het
centrum heeft inmiddels veel vertrouwen gewonnen.
De ouders weten dat hun kinderen het naar hun zin
hebben, en dat Ñanta de kinderen dingen kan geven
waar zij zelf de middelen niet voor hebben.

e
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Afwassen in nieuwe wasbakken!
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Thee met een broodje
Sinds kort is Ñanta begonnen met het verstrekken van
thee, chocolademelk of een warme maisdrank in de
middag. Aangezien veel kinderen na het middageten
nog een hele tijd blijven om muziek te maken of
bijvoorbeeld wat te tekenen, is het lekker om nog wat
warms te drinken later in de middag. In plaats van een
koekje is er voor gekozen om een broodje er bij te
geven, omdat dat voedzamer is.

In de opvang worden de kinderen opgevangen van de
moeders die in de houtsnijwerkplaats werken. Deze
ruimte is dus zeer belangrijk. Op dit moment steunt
Stichting Amigos met de inrichting en het geschikt
maken van deze ruimte voor kinderopvang. Er is
gezorgd voor een wasbak met stromend water.
Daarnaast wordt er een kookgelegenheid aangelegd
om melk of thee te kunnen opwarmen. Tot slot is er
geld beschikbaar gesteld voor tafels, stoelen en
(educatieve) speelmaterialen.

Ontwikkelingen bij Ñandé Roga
In Argentinië zitten de feestdagen er ook weer op,
maar het is nog steeds zomervakantie. De scholen
beginnen pas eind februari. De activiteiten van Ñandé
Roga gaan in de vakantie op een laag pitje verder.
Lorena (de oprichtster van het project) is met de
feestdagen bij haar dochter Silvia in Buenos Aires
geweest.

Kinderopvang bij de houtsnijwerkplaats
In de Paastijd 2004 is men het nieuwe project
‘Houtsnijwerkplaats’ begonnen. Inmiddels is het project
gevestigd in een ruimte bij Sonia, de schoonzus van
Lorena. Sonia begeleidt dit deelproject. Hier werken
zo’n tien vrouwen van ‘s middags 13.00 tot 18.00 uur.
Met verschillende soorten materialen maken zij
‘artesanias’ (souvenirs). Deze souvenirs worden op
een ‘ferria’ (markt) verkocht. Deze ‘ferria’ vindt elke
zaterdag plaats voor het huis van Sonia (langs de
weg). Op die dag staan er één of twee personen om te
verkopen. Met de opbrengst van de ‘ferria’ kunnen zij
weer materiaal aanschaffen om meer souvenirs te
maken. De opbrengsten worden deels ook gebruikt om
de ‘merienda’ (tussendoortje) te kunnen geven aan de
kinderen. In de toekomst hoopt men een klein salaris
te kunnen verkrijgen, uit de opbrengsten van de
verkochte souvenirs.

Kinderopvang houtsnijwerkplaats

Naast de ruimte waar de moeders werken was een
ruimte beschikbaar om hun kinderen op te vangen.
Helaas was deze ruimte niet geschikt om kinderen
onder te brengen. Zo was er geen toilet, geen
wateraansluiting en waren er geen geschikte tafels en
stoelen. Daarbij was de ruimte erg donker en was er
weinig materiaal om de kinderen bezig te houden, laat
staan iets te leren.
e
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een ‘huisje’ in barrio Eva

Veranderingen in de wijk
Naast barrio Aeroclub (educatieproject) en barrio Eva
(naai-atellier) wordt een groot terrein door een
projectontwikkelaar bebouwd met eenvoudige huizen.
Voor beide wijken is dit aan de ene kant positief, want
veel mannen hebben tijdelijk een baan kunnen vinden
in de bouw. Hierdoor hebben zij op dit moment een
inkomen waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden.
Aan de andere kant geeft het ook veel onzekerheden
want de allerarmste mensen in Barrio Eva die in
zelfgemaakte ‘huisjes’ (lees: houten hutten met
golfplaten als dak) wonen, moeten hoogst
waarschijnlijk plaats maken voor de bouw van huizen.
Zij wonen op grond wat hen ooit door de gemeente is
toegewezen, maar dat nu is verkocht aan deze
projectontwikkelaar. Dit betekent dat zij weer een
ander stuk grond krijgen toegewezen, nog verder weg
van de stad. Hier moeten zij voor zichzelf weer een
leefbare ruimte creëren. Je moet je eens voorstellen
dat je eerst aan het water woont in een hutje, de
gemeente wil dat je daar weggaat en wijst een ander
stuk grond aan (Barrio Eva). Nu zit je weer in de
onzekerheid omdat je misschien wel weer weg moet.
Mensvriendelijk is het in ieder geval niet, maar het is
wel met heel veel gezinnen zo gegaan. We zullen u via
de nieuwsbrief op de hoogte houden van de
veranderingen.

Amigos Klaverjasavond geslaagd

Opbrengst € 815,00
Zaterdagavond 30 oktober 2004 heeft Stichting
Amigos haar eerste klaverjasavond georganiseerd in
de kantine van Stompwijk '92. De netto opbrengst was
geweldig, namelijk € 815,00! Het Amigos team was
enorm blij met dit resultaat.
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Met 22 tafels kunnen we spreken van een fantastische
opkomst. De nieuwe formule die bedacht was pakte
goed uit, al was het voor sommigen toch nog even
onwennig. Na de verloting werden de kaartprijzen
uitgereikt. Uiteindelijk hadden we aan het eind van de
avond één clubwinnaar. De winnende club van vier
mocht de beker in ontvangst nemen, als ook de
herinnerings-medailles en bloemen.
Wij bedanken alle sponsors, vrijwilligers, Stompwijk ‘92
en natuurlijk de klaverjassers die deze avond tot een
succes hebben gemaakt. Meer foto’s kunt u vinden op
onze website www.stichtingamigos.nl
Tot volgend jaar!

Kortom, wij willen alle organisaties, bedrijven en
particulieren bedanken voor hun vertrouwen in en hun
steun aan Stichting Amigos. Gracias a todos!

Belangrijke Amigos data

Wij willen u vragen om vrijdagavond 8 april 2005
alvast vrij te houden in uw agenda. Op deze avond zal
Stichting Amigos een informatieavond organiseren
voor donateurs en geïnteresseerden in de kantine van
Stompwijk ’92, (klaverblad 13) te Stompwijk. Wij zijn
nog druk bezig met de invulling van deze avond. Er zal
uiteraard veel informatie gegeven worden over de
projecten die wij steunen en wij zorgen natuurlijk voor
een Zuid-Amerikaans sfeertje. Kom dus ook, want het
wordt beslist gezellig!

Gezellig kaarten

Missieveiling 2004
Op 30 oktober werd er naast onze fantastische Amigos
klaverjasavond ook de 30e Missieveilling georganiseerd door werkgroep Missie & Ontwikkeling
Zoeterwoude. Tijdens de missieveiling worden allerlei
gesponsorde producten tegen opbod geveild. Het was
bijzonder om te zien dat een bosje bloemen voor meer
dan € 500 geveild werd.
De opbrengst is bestemd voor Zoeterwoudse
Missionarissen en ontwikkelingsprojecten die enige
relatie hebben met Zoeterwoude. Met een veilingopbrengst van € 44.476 werd het recordbedrag van
2001 (€ 40.085) gebroken. Gefeliciteerd met deze
geweldige opbrengst en succes voor de toekomst!

Gracias … bedankt!
Na onze aankondiging van ‘u kunt ons machtigen’ in
de vorige Amigos nieuwsbrief, zijn wij verheugd u nu
mee te delen dat we de eerste machtigings-formulieren
hebben kunnen incasseren. Daarnaast doneren steeds
meer particulieren een maandelijks bedrag. Wij zijn
daar erg blij mee want hierdoor kunnen wij de
structurele (maandelijkse) steun aan centrum Ñanta en
Ñandé Roga kunnen blijven voortzetten.
Een pluim verdient natuurlijk ‘de Dorpsketting’. Wij
hebben het hele jaar veel gebruik gemaakt van dit
medium. Super dat jullie al ons nieuws hebben
geplaatst.
Naast de donaties in geld, zijn wij afgelopen jaar zeer
content geweest met giften zoals papier, enveloppen,
belangeloos kopiëren en internet-hosting. En niet te
vergeten alle mensen die zich tijdens de
sponsorfietstocht, klaverjasavond of Sint & Pietenactie belangeloos hebben ingezet voor Stichting
Amigos. Jullie zijn geweldig, bedankt!
e
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Kijk voor de bestedingen in 2004 van
Stichting Amigos op:
www.stichtingamigos.nl
financieel verslag 2004

Colofon
De ‘Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden
aan belangstellenden.

Adres:
Stichting Amigos
Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
tel: 071 5802378
e-mail: info@stichtingamigos.nl
KvK:
272 633 12
Rabobank : 3959 02 452
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