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Nieuwsbrief
3e jaargang – nummer 7 – maart 2006

Linda is net teruggekomen uit Zuid-Amerika. De
hoogste tijd voor de nieuwe nieuwsbrief. In deze eerste
AMIGOS nieuwsbrief van het derde jaar aandacht voor:
Tweede Amigos klaverjasavond
Sint & Piet geveild op missieveiling
Lia bij Linda in Zuid-Amerika
Centro Educativo Ñanta
Platteland, Charles de Foucauld
Ñandé Roga
Schoolplein Psicopedagogico
Internetverkopen
Nieuw: ansichtkaarten van Ñanta
Amigos Sinterklaas & Zwarte Piet
Belangrijke Amigos data
Gracias!

Sint & Piet geveild op missieveiling
Op 29 oktober werd er naast onze fantastische Amigos
klaverjasavond ook de 31e Missieveilling georganiseerd door werkgroep Missie & Ontwikkeling
Zoeterwoude. Tijdens de missieveiling worden allerlei
gesponsorde producten tegen opbod geveild. Stichting
Amigos heeft een huisbezoek van Sint & Piet
geschonken en deze is voor € 160 geveild.
De opbrengst is bestemd voor Zoeterwoudse
Missionarissen en ontwikkelingsprojecten die enige
relatie hebben met Zoeterwoude. Met een veilingopbrengst van meer dan € 50.000 werd het
recordbedrag gehaald. Gefeliciteerd met deze
geweldige opbrengst en succes voor de toekomst!

Tweede Amigos Klaverjasavond

Opbrengst € 860,00
Zaterdagavond 29 oktober 2005 heeft Stichting
Amigos haar tweede klaverjasavond georganiseerd in
de kantine van Stompwijk '92. De netto opbrengst was
geweldig, namelijk € 860,00! Het Amigos team was
enorm blij met dit resultaat. De opbrengst wordt besteed
aan ons straatkinderenproject Ñanta te Sucre in Bolivia.
Er zal nieuwe traditionele muziekinstrumenten, een
tafelvoetbalspel en een beeldscherm voor een computer
met computertafel worden aangeschaft.
Met 23 tafels kunnen we spreken van een fantastische
opkomst. 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 en bloemen in ontvangst nemen.
Wij bedanken alle sponsors, vrijwilligers, Stompwijk ‘92
en natuurlijk de klaverjassers die deze avond tot een
succes hebben gemaakt.

Lia & Linda bij het Kersteten van Centrum Ñanta

Lia bij Linda in Zuid-Amerika
Op 3 mei 2005 is de oprichtster van Stichting Amigos,
Linda de Jong, naar Zuid-Amerika gevlogen. Linda loopt
voor de PABO een half jaar stage op een school voor
speciaal onderwijs in Sucre, Bolivia. Half december
2005 is Lia de Jong-Zwetsloot, de moeder van Linda,
voor ruim een maand naar Zuid-Amerika gegaan.
Tijdens het verblijf van Linda en Lia in Zuid-Amerika zijn
zij natuurlijk ook een aantal keer op bezoek geweest bij
de organisaties en projecten die Stichting Amigos
ondersteunt. De ontwikkelingen en Lia’ s belevenissen
bij Ñanta en het plattelandsproject in Bolivia en bij
Ñandé Roga in Argentinië zijn hieronder beschreven.

Centro Educativo Ñanta

Klaverjassen voor Centrum Educativo Ñanta
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Stichting Amigos steunt structureel Centrum Ñanta, dat
zich inzet voor werkende straatkinderen. Educatief
Centrum Ñanta bevindt zich in de stad Sucre, Bolivia.
De afgelopen maanden waren er weer tal van
activiteiten.
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Meisjeskamp
Regelmatig worden er door Centrum Ñanta kampen
georganiseerd voor de kinderen. Begin november was
het de beurt aan de dames. Met een groep van 25 zijn
we naar Potoló gegaan. Dit dorpje ligt ongeveer vier uur
met de bus van Sucre. In een school konden we twee
nachten gratis verblijven. Allerlei activiteiten werden
georganiseerd, zoals naar de rivier gaan, tekenen,
toneelstukjes doen. Op de terugweg zaten we in een
overvolle vrachtwagen, in de brandende zon.

In verband met de presidentsverkiezingen lag heel
Bolivia plat. Er mochten geen auto´s, treinen, bussen en
taxi´s rijden om fraude uit te bannen. Uiteindelijk heeft
Evo Morales gewonnen; een man van het volk, ´n
cocaboer van Indiaanse afkomst.

Zomervakantie
Begin december begint de ruim twee maandelijkse
schoolvakantie van Bolivia. In het centrum zijn veel
activiteiten georganiseerd zoals voetvaltoernooien, een
concert van Ayllu Pukara, verkopen van kerst CD’s en
andere kerstactiviteiten. Ook de vrijwilligers stonden in
typisch Boliviaanse klederdracht de cd’s te verkopen om
wat extra geld voor Ñanta binnen te krijgen.
Aan het eind van de vakantie ging het armbandjesproject voor schoolspullen van start. De kinderen maken
vijftien armbandjes en in ruil daarvoor krijgen ze voor 50
Bolivianos (ruim 5 euro) de schoolspullen die zij nodig
hebben.

Tandartsbezoeken
De Franse vrijwillige verpleegster Virginia heeft alle
kinderen kunnen meenemen naar de tandarts voor
controle en natuurlijk moesten de nodige gaatjes gevuld
worden. Met de tandenborstels uit Nederland proberen
we de gebitjes gezond te houden.

Met papier-maché carnavalsmaskers maken

Op maandag was het tijd voor een bezoek aan het
centrum Ñanta. Het krioelde van de kinderen om mij
heen. Iedereen groet je met een omhelzing en één of
twee zoenen. Sommige kinderen wilden gelijk mijn
schoenen poetsen. Ik had cadeautjes meegebracht en
overhandigde die aan de hoofdverantwoordelijke.
Vanwege Kerstmis was het een “feestweek”. Op
maandag werden er een soort oliebollen met
chocolademelk uitgedeeld.
‘s Avonds ging de muziekgroep Ayllu Pukara spelen in
een drukke winkelstraat. Op dinsdag werd er voor het
Kindje Jezus gedanst. De kinderen kregen toen wat
snoepgoed en een cadeautje. Op woensdag was het
gratis kersteten (picana) kip met een maïskolf en saus.
Voor 300 personen was er eten klaargemaakt en dit
heeft Stichting Amigos kunnen financieren. Wat ik
merkte deze dagen was de grote inzet, warmte en
passie van de vrijwilligers van het centrum. Geweldig
hoor!

Oefenen op de nieuwe muziekinstrumenten: Toyos

Carnaval
In Bolivia is carnaval een groot feest met veel
traditionele dansen, muziek en ook veel water, want
men mag met dit feest als traditie elkaar nat gooien. De
kinderen van Ñanta hebben voor carnaval op nieuwe
instrumenten Toyos (een hele lange panfluit) leren
spelen.

Lia’s belevenissen bij Centrum Ñanta
Op zaterdag 17 december kwamen we aan in de
Boliviaanse stad Sucre. De volgende dag konden wij
nergens heen.
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Dansen voor het Kindje Jezus
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Op eerste kerstdag om 09.00 uur de bus in. Op weg
naar een kerstmuziekfestival in Serrano. Na een
vertraging van 3 uur kwamen we om 18.00 uur eindelijk
aan. Het festival was al in volle gang en zou drie dagen
duren. Door alle straten lopen dan muziekgroepjes met
vele dansers eromheen. En dat gaat uren door. De
muziekgroep van Ñanta, Ayllu Pukara,
was ook
uitgenodigd. Wij sliepen met 35 personen (12
volwassenen en 23 kinderen) in een patronaatsgebouw.
Er stonden daar maar 12 stapelbedden dus ….ach vul
het zelf maar in. Tot overmaat van ramp hadden we ‘s
morgens geen water. Maar dat mocht de pret niet
drukken. Na een stevige ochtendwandeling begon ‘s
middags het festival weer. Maar wij gingen in de
namiddag huiswaarts met de bus. Dit keer geen pech
en rond middernacht waren we weer thuis. Het was voor
mij een bijzondere kersttijd. Mede doordat het in Bolivia
zomer was. Kortom: een geweldige ervaring.

Platteland Charles de Foucauld

Met de steun van Stichting Amigos hebben Maria-Ester
en Christian de nodige materialen voor de
gemeenschappen in Sucre kunnen aanschaffen. Net
zoals in 2004 heeft Stichting Amigos eind 2005 dit
project kunnen ondersteunen met en een financiële
bijdrage voor educatie.

Lia’s belevenissen op het platteland
Inmiddels was het tijd voor het “platte” land. Na eerst
wat kerstinkopen op de plattelandsmarkt gedaan te
hebben, vertrokken we op woensdagavond met 5
volwassenen, 2 kinderen en een volgeladen auto. Na
een lekke band kwamen we ‘s nachts in het bergdorpje
El Terrado aan. Ik kon een prachtige sterrenhemel
bewonderen. Zo mooi had ik het in Nederland nog nooit
gezien. Maar het ligt ook op bijna 3000 meter hoogte.
De volgende morgen zijn we met jerrycans water gaan
halen. Na het ontbijt gingen we over een zeer slechte
bergweg naar het dorpje “KM 127”. Daar wonen twintig
families.

Christian Ordoñez en zijn vrouw Maria-Ester zijn de
verantwoordelijken voor Vereninging Charles de
Foucauld. Deze vereniging is opgericht op initiatief van
een drietal kloosterzusters die al jarenlang het simpele
leven van de plattelandsbewoners in El Terrado, een
gemeenschap in Noord-Potosi deelden. Het echtpaar
Ordoñez streeft ernaar om twee keer per maand een
aantal gemeenschappen in Noord-Potosi te bezoeken.

Steun voor educatie
De voornaamste problemen in deze bergdorpjes
zijn dat de 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. In de gemeenschappen
is er een soort dorpshuis waar alternatieve educatie
verzorgd wordt.

Wat een mooie truitjes!

De inwoners waren erg blij met het eten, drinken, fruit
en cadeautjes. Daarnaast werd er ook een kast
neergezet met educatieve materialen. Het was deze
dag erg heet. Terug naar El Terrado, waar ongeveer
zestig families wonen. In een soort dorpshuis kwamen
alle kinderen bijeen. Er werd gitaar gespeeld en
gezongen, tekeningen gemaakt met vingerverf uit
Holland, gezichtjes werden gesminckt en ook het eten,
drinken en fruit werd uitgedeeld. Toen de cadeautjes:
alle vijftig truitjes, die ik van Oma de Jong had
meegekregen, hebben een eigenaartje gekregen.
Alle kinderen kregen een stuk speelgoed als
kerstcadeau. Wat een blijde gezichtjes zeg! En dan ook
de ouders: zo dankbaar! Na nog een nachtje slapen in
het bergdorpje reden we vrijdagochtend terug naar
Sucre. Onderweg deelden we aan de kinderen die we
nog tegen kwamen speelgoed uit. Ik zei nog dat het mij
meer aan Sinterklaas deed denken dan aan de
Kerstman. Deze twee dagen hebben op mij een enorme
indruk gemaakt.

Van welke landen zouden die vlaggen zijn?
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Ñandé Roga
In Argentinië zitten de feestdagen er ook weer op en is
de zomervakantie net voorbij. De scholen zijn in maart
weer begonnen. De activiteiten van Ñandé Roga zijn in
de vakantie mede door de enorme hitte (40 graden
celcius) op een laag pitje verder gegaan.

De volgende dag heb ik de houtsnijwerkplaats bezocht
en een ander naaiatelier van Viviana en Marie. Hier
worden ook linnen schoentjes en kleding gemaakt. De
vreugde en dankbaarheid die deze vrouwen uitstraalden
zal ik niet gauw vergeten. Dit project is heel bijzonder.

Micro-krediet en schooluniformen
Zoals in Amigos nieuwsbrief 6 al was vermeld, hebben
wij aanvragen gehad voor leningen. Het eerste microkrediet is inmiddels verstrekt aan een naaiatelier voor
een industriële machine die nodig is bij het maken van
kleding.
In het naaiatelier van Viviana en Marie worden op
bestelling van een fabriek in linnenschoentjes, het
linnengedeelte van deze bootschoentjes gefabriceerd.
Doordat er steeds minder bestellingen van schoentjes
door de fabriek waren, zochten de dames naar een
andere bron van inkomsten. De capaciteiten van Marie
als gediplomeerd kleding-ontwerpster kwamen goed
van pas bij het nieuwe plan: kleding maken. Op dit
moment hebben zij voor de school Santa Lucia te
Posadas alle schooluniformen mogen maken.
Daarnaast hebben zij een nieuw contract voor
schooluniformen van een andere school. Je kunt dus
wel nagaan hoe blij zij zijn met het krediet voor deze
machine!

Ontbijt met Lorena en haar Argentijnse mate!

Bij Lorena in huis staan drie computers. Daar wordt
huiswerkbegeleiding gegeven aan de kinderen. Ook
vele moeders krijgen de gelegenheid om hun school af
te maken. Zelfs de staat helpt mee om dit te
bevorderen. Lorena vertelde dat de ecocnomie in
Argentinië al weer met 7% gestegen was sinds de
devaluatie in 2001. En in de provincie Misiones, waar
Lorena woont, zelfs met 13%. Dat is dus een goed
teken.
Op donderdag namen wij afscheid van Lorena en
vertrokken naar Puerto de Iguazu om de dag erna de
watervallen te bezoeken. Het was een enorme ervaring
en heel indrukwekkend. Een heel andere wereld. Elke
dag denk ik nog wel even aan mijn reis in Zuid-Amerika.

En verder …

Erg blij met de nieuwe machine!

Lia’s belevenissen bij Ñandé Roga
Na een lange busreis kwamen Linda en ik op
maandagmiddag 9 januari bij Lorena aan. Zij behartigt
de belangen van het familieproject Ñandé Roga. Zij
woont in een buitenwijk van Posadas. De kennismaking
was heel intens.
‘s Avonds hadden we een barbecue bij een nichtje van
Lorena. De andere dag heb ik het naaiatelier in Barrio
Eva bezocht. De nieuwe naaimachine, waarvan wij met
de Rabo fietssponsortocht het geld bij elkaar gefietst
hebben, kon ik ook bewonderen. De moeders zijn zo
dankbaar en blij dat Stichting Amigos hen ondersteunt.
Dat straalt van de gezichten af. Omdat het zo heet was
zijn wij ‘s middags naar het zwembad gegaan.
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Voor ‘Biblioteca, Barrio Aeroclub’ is er een nieuwe
computer aangeschaft, waar de kinderen en ouders veel
plezier van hebben. Hernan heeft het maar druk met het
geven van informaticalessen. Vanaf maart 2006 zal
Soledad zich inzetten voor de huiswerkbegeleiding,
daarnaast wil zij een programma opzetten voor
analfabeten.
Van augustus tot december 2005 heeft de Duitse Uli
Sachs stage gelopen op de school ‘Instituto San
Alberto Mago’. Begin maart 2006 is de Belgische
Marie-Odette Moreau angekomen in Posadas om
vrijwilligerswerk te doen. Zij zal zich voornamelijk
inzetten bij Ñande Roga en de de bovengenoemde
school.

Psicopedagogico San Juan de Dios
Het instituut ´Psicopedagogico Ciudad Jovén San Juan
de Dios´ bevindt zich in de Boliviaanse stad Sucre en
zet zich in voor kinderen met een handicap. Het instituut
wordt geleid door de broederorden San Juan de Dios.
In totaal worden er dagelijks in zes verschillende
afdelingen meer dan 300 kinderen opgevangen,
hiervan wonen er ruim 150 kinderen intern.
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Schoolplein bij school voor speciaal onderwijs
Sinds 3 jaar beschikt het psicopedagogico over een
nieuw schoolgebouw. Hier krijgen dagelijks zo´n 100
kinderen les.
Het eerste dat Linda opviel tijdens haar stage op de
school van het instituut Psicopedagogico was dat de
kinderen in de pauzes niets hebben om mee te spelen.
Er is geen schoolplein of speeltuin waar de kinderen
zich in de pauze kunnen vermaken. De kinderen zitten
in de pauze vaak op de stoep zich te vervelen.

Vroeger

Nu

Voor het schoolgebouw lag een groot stuk grond van
1800 m2 braak, er werd niets mee gedaan en het gaf
een sobere aanblik. Gelukkig hebben we deze ruimte
kunnen benutten voor speelmogelijkheden.
Met de Boliviaanse architect Wendy, de schoolleiding
en Linda is een plan gemaakt voor deze braakliggende
grond voor de school. In eerste instantie is er een plan
gemaakt voor het gehele stuk grond. Aangezien dit wel
een heel groot gebied is, hebben we op een oppervlakte
van ruim 500 m2 voor de kinderen een prachtige
speelplaats kunnen realiseren. Dankzij uw donaties
kunnen de kinderen nu tijdens de pauzes schommelen,
wippen, glijden, klimmen en lekker op de bankjes zitten!

Van de donatie van de Lennie & Lotte, twee stagiaires
fysiotherapie bij het Psicopedagogico zijn naast de
knutselspullen voor de kinderen, slaapzakjes en
paardenstallen gemaakt. Ook is er eten en intentingen
voor de paarden gefinancieerd. De paarden worden
gebruikt voor fysiotherapie voor de kinderen. Tot slot
zijn er tafeltjes en stoeltjes gerepareerd.

Internetverkopen
De afgelopen twee jaar hebben Lia en haar zus Clazien
een aantal keer voor Stichting Amigos op
rommelmarkten gestaan. Naast ‘rommel’ op markten
verkopen, wordt er door Clazien nu ook heel wat
verkocht op een hele moderne manier: via Internet.
Donald Duck bladen, Mariabeeldjes, schilderijen e.d.
worden via het Internet voor het goede doel verkocht.
En het levert een aardig centje op: in 2005 is er voor €
275 op rommelmarkten verkocht en de Internetverkopen
zijn zelfs al opgelopen tot € 525!!! Wie had ooit gedacht
dat al die spullen nog zoveel op konden brengen.
Clazien en Lia, muchas gracias!

Nieuw: ansichtkaarten van Ñanta
Vanaf de oprichting van Stichting Amigos verkopen we
de handgemaakte macramé-armbandjes en Cd’s van
het Centro Educativo Ñanta. Sinds een paar maanden
hebben wij ook vijf verschillende ansichtkaarten van dit
centrum. Alle opbrengsten van de verkoop van deze
producten zijn natuurlijk bestemd voor Ñanta!

Sint & Pieten op bezoek bij de geitenboerderij

Amigos Sinterklaas & Zwarte Piet
Blijde kinderen spelen op het nieuwe speelplein!

En verder…
Zoals in Amigos Nieuwsbrief 6 al stond vermeld, kon er
een keukentje bij kinderpsychiatrie gerealiseerd worden.
Inmiddels is de keuken gereed en kunnen de kinderen
leren koken!
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Met de slogan: ‘Sinterklaas & Zwarte Piet bestellen, snel
Stichting Amigos bellen!’, heeft Stichting Amigos zich
voor de tweede keer beschikbaar gesteld om diverse
Sint & Piet bezoekjes af te leggen.
We hebben veel huisbezoeken gedaan en zijn ook bij
een vrouwenvereniging, een naschoolse opvang, een
jeugdsoos en een geitenboerderij geweest. Bij deze
boerderij was zelfs een Pieterstormbaan gemaakt van
hooibalen. Alle Zwarte Pieten, kinderen en zelfs de
geiten bedwongen deze spectaculaire baan. Ook de
boerin deed mee. Deze sinterklaastijd is in één woord
‘hartverwarmend’! De vele liedjes, rode wangetjes en
oortjes van de kinderen en de interactie met Sint & Piet
waren overweldigend.
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Alle ‘Sinterklaas & Zwarte Piet’ medewerkers hebben
belangeloos meegeholpen om deze dagen te doen
slagen. De opbrengst van € 545 kwam ten goede aan
Stichting Amigos.

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

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

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid
- Bestuurslid

Robin Kuijpers
Anna Lutterot

Cynthia van der Heyden
Yvonne Tindemans

Commissieleden:
Pieternel met acordeon bij de geiten

Belangrijke Amigos data
Noteer de volgende data maar alvast in uw agenda:
Zaterdag 25 maart zal Stichting Amigos met een stand
aanwezig zijn op de Latijns Amerikaanse dag in Den
Haag. Deze dag wordt georganiseerd door stedenband
Juigalpa, de stichting Straatkinderen Bolivia, het COS
en Stichting Aarde-Werk.
’s Middags vanaf 14.00 uur is er een informatiemarkt
met allerlei organisaties die zich op ontwikkelingsgebied
inzetten voor Zuid-Amerika. Daarnaast worden er een
aantal films gedraaid en zijn er verschillende
presentaties.
’s Avonds is er tijd voor een benefietconcert van een
folklorische muziekgroep uit Bolivia. Om 21.45 uur zal
de dag geëindigd zijn. Het wordt een echte Latino-dag,
kom dus ook!
Woensdag 5 april is Stichting Amigos uitgenodigd om
een presentatie te geven tijdens de Vastenmaaltijd van
MOV-groep Stompwijk. Deze avond zal in het dorpshuis
te Stompwijk plaatsvinden.
Zaterdag 29 april, koninginnedag, zullen wij met
informatie en een verkoopkraam in de Venestraat in
Leidschendam aanwezig zijn. Een mooi souveniertje
uit Bolivia kunt u bij ons vinden! Kom dus even aan bij
onze kraam!
Zaterdag 13 mei zal Stichting Amigos zich presenteren
op de Geraniummarkt in Stompwijk.

Gracias!
Wij willen natuurlijk iedereen bedanken voor de steun.
Een aantal particulieren steunt ons maandelijks, dit is
natuurlijk geweldig! Daarnaast hebben wij een donatie
ontvangen van een kerstonbijt van een sportvereniging
en van een verjaardagsfeest. Verder hebben wij nog
van andere organisaties steun ontvangen. Allen hartelijk
dank. Muchas gracias amigos!
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