Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
Tel: 071 580 23 78
e-mail : info@stichtingamigos.nl
Internet: www.stichtingamigos.nl
KvK: 272 633 12
Rabobank: 3959 02 452

Nieuwsbrief
3e jaargang – nummer 8 – juli 2006

In deze tweede AMIGOS nieuwsbrief van het derde jaar
aandacht voor:
Sponsorloop voor Stichting Amigos
Bezoek uit Bolivia
Centro Educativo Ñanta
Ñandé Roga
Stichting Amigos zoekt donateurs!
Stichting Amigos op Koninginnedagmarkt
Belangrijke Amigos data
Gracias!

Bezoek uit Bolivia
In juni 2006 heeft Christian Ordoñez van de vereniging
Charles de Foucauld uit Bolivia, na een uitwisselingsproject van muziektherapie in Zweden, een tussenstop
in Nederland gemaakt om o.a. een bezoek te brengen
aan Stichting Amigos en kennis te maken met onze
actieve Amigos-leden.
Stichting Amigos heeft de afgelopen twee jaar de
vereniging
Charles
de
Foucauld
met
het
plattelandsproject in twee bergdorpjes, km 127 en El
Terrado, met educatiemiddelen kunnen ondersteunen.

Sponsorloop voor Stichting Amigos

Stichting Amigos op de Carolusschool in Den Haag
Half mei heeft Linda de Jong van Stichting Amigos een
aantal gastlessen gegeven over Bolivia in groep 4 t/m 6
op de Carolusschool in Den Haag. Deze lessen werden
ondersteund met allerlei spullen uit Bolivia die in de
Bolivia les-koffer waren opgenomen. Daarnaast is Linda
aanwezig geweest bij de sponsorloop met een standje
om Stichting Amigos met twee bovenbouwleerlingen te
presenteren. Wat een fantastisch mooie loop was dat
met zoveel enthousiaste kinderen. En er is heel veel
geld bij elkaar gelopen voor het goede doel, namelijk
bijna € 3800.
Van dit geweldige bedrag is € 2000 naar Stichting
Amigos overgemaakt
dat wordt besteed aan
educatie bij 'Centro Educativo Ñanta' in Bolivia.
Met de donatie van de sponsorloop van de
Carolusschool wordt ervoor gezorgd dat de kinderen
van Ñanta begeleiding blijven krijgen bij hun huiswerk
en op school. Carolusschool bedankt voor jullie
geweldige sponsorloopactie! MUCHAS GRACIAS!

Christian Ordoñez met een aantal Amigos-leden

Centro Educativo Ñanta
Stichting Amigos steunt structureel Centrum Ñanta, dat
zich inzet voor werkende straatkinderen. Educatief
Centrum Ñanta bevindt zich in de stad Sucre, Bolivia.

Educatie

Kinderen van de Carolusschool rennen voor het goede doel

Aan het begin van het schooljaar (februari) heeft Ñanta
120 kinderen ondersteund met de inschrijving op
school. Ñanta houdt toezicht op de voortgang van de
kinderen op school en ziet er op toe dat de kinderen die
dat nodig hebben huiswerkbegeleiding krijgen.
Afgelopen schooljaar zijn er veel jonge kinderen naar
school gegaan. Er wordt veel met deze kinderen
gewerkt om uitval tegen te gaan. Verder worden oudere
kinderen begeleid om een vakopleiding te krijgen.
Begin van het schooljaar konden 100 kinderen
deelnemen aan een armbandjesproject; in ruil voor 15
macramé-armbandjes ontvingen zij schoolspullen. Dit
project is ondersteund door Stichting Amigos.

Voor levendige lessen ontwikkelingseducatie
over Bolivia op uw school, neem dan contact
op met Stichting Amigos!
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Voorlichting
In augustus wordt bij Centro Ñanta begonnen met
voorlichting over allerlei maatschappelijke thema’s aan
verschillende leeftijdsgroepen van meisjes en jongens.
Sexuele-voorlichting neemt hierin ook een belangrijke
plaats, dit naar aanleiding van twee zwangere
tienermeiden van 17 en 18 jaar. Tijdens de voorlichting
wordt gewerkt in praatgroepen met video’s. De
voorlichting wordt gegeven in samenwerking met het
lokale gezondheidscentrum. De behandelende thema’s
zijn onder andere: normen en waarden, familie,
problemen
thuis,
alcohol,
machismo.
Mirtha,
maatschappelijk werkster van Ñanta, zal de voorlichting
begeleiden. Stichting Amigos zal dit financieel
ondersteunen met een bedrag van € 250. voor
didactisch materiaal,
videomateriaal, medische
analyses voorbehoedsmiddelen met een

Ñandé Roga
Stichting Amigos steunt dit kleinschalige project
structureel. Lorena, oprichtster van Ñandé Roga, was
een paar maanden afwezig maar haar werk werd goed
opgevangen door haar zus Lerida. Ook Soledad en Rosi
hebben zich veel ingezet voor Ñandé Roga zodat alle
activiteiten door konden gaan.
Van maart tot juni 2006 is de Belgische maatschappelijk
werkster Marie-Odette als vrijwilligster aan de slag
gegaan bij Ñandé Roga en de school Instituto San
Alberto Mago. Hieronder beschrijft zij haar ervaringen:
‘Het is ondertussen alweer even geleden maar mijn
eerste aanblik van Posadas staat nog steeds levendig in
mijn geheugen gegrift; een overwegend rood landschap
bevolkt met hier en daar een matedrinker (de typische
kruidenthee).

Weer zien–project!
Een aantal kinderen van Ñanta hebben problemen met
hun gezichtsvermogen. Een bril zou in veel gevallen al
een goede optie zijn. Aangezien deze kinderen uit arme
gezinnen komen, kunnen zij het niet veroorloven de
kosten van de bril en het consult te betalen.
De Franse vrijwillige verpleegster Virginia begeleidt 15
kinderen bij dit project. Voor ieder kind zal er bekeken
worden wat hij of zij nodig heeft. In veel gevallen is dit
een brilmontuur met glazen. Eloy is echter bijna blind,
voor hem wordt er een inschrijving betaald om naar een
blindenschool te gaan. Stichting Amigos heeft ruim
€ 300 beschikbaar gesteld voor dit project. Centro
Educativo Ñanta en Stichting Amigos helpen deze
kinderen weer beter zien!
Marie-Odette met de kinderen

Andere activiteiten
Op 12 April werd in Bolivia het dag van het kind gevierd.
Centrum Ñanta heeft samen met andere instanties en
scholen deelgenomen aan een mars. De kinderen
hebben een laken van 30 meter beschilderd met meer
dan 100 kinderen over het thema ‘de mensenrechten’.

Kinderen bij Ñanta beschilderen het spandoek!

In Bolivia is moederdag altijd op 27 mei. Centro Ñanta
heeft de moeders uitgenodigd om deze dag te vieren.
In juli was Ñanta weer jarig. Alle kinderen die
toestemming van hun ouders hadden mochten mee op
kamp naar Presto!
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Ik moet toegeven dat dit Noordelijke stukje Argentinië
aanvankelijk een hele aanpassing van me vergde: na
jaren het huis uit te zijn geweest, opeens in een
gastgezin terecht komen, mijn eigen wegje vinden
tussen een hoop nieuwe mensen met “vreemde”
gebruiken, in een andere taal communiceren, etc..
Gelukkig kon ik rekenen op een warme opvang door
Linda van Stichting Amigos, Lorena van Ñandé Roga en
de fantastische Oscar die tevens rector van het college
San Alberto Magno is. Ik verdeelde mijn tijd als
vrijwilligster dan ook tussen het wijkcentrum Ñandé
Roga en Oscars school. Tussendoor had ik ruimte om
de Argentijnse cultuur van binnenuit te leren kennen via
de goede zorgen van mijn gastgezin en kersverse
vrienden en leerde ik een aardig mondje Spaans
spreken dankzij Toti, mijn gepensioneerde lerares- die
me met hart en ziel inwijdde in de geheimen van de
Spaanse taal en de Argentijnse maatschappij.

Vrijwilligerswerk
Binnen Ñandé Roga bestond mijn taak erin om met de
kinderen na school en vlak voor het melkuurtje spel en
knutselactiviteiten op te zetten. Daarnaast hielp ik daar
waar mogelijk ook bij de huiswerkbegeleiding of ving ik
de kindjes op terwijl hun mama`s aan de pc-klas
deelnamen.
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In het instituut San Alberto Magno kreeg ik volledige
carte blanche. Ik besloot om me toe te leggen op de
uitbouw en herstructurering van de schoolbibliotheek en
kon hierbij rekenen op de hulp van een aantal
bereidwillige leerlingen en leerkrachten. Ik nam ook
geregeld deel aan de wiskunde- en Engelse lessen
teneinde op het moment zelf de leerlingen die niet
meekonden te kunnen ondersteunen. Tot slot
verleende ik mijn hulp aan de Engelse bijles op
zaterdag en maakte ik een promofilmpje.

Instituto San Alberto magno

Word jij een van onze amigos? Dat kan via bijgevoegde
machtigingskaart of via een automatische machtiging
ingesteld via je eigen bank! Wij zijn blij met iedere
bijdrage.

Stichting Amigos Koninginnedagmarkt
29 April 2006 - Opbrengst € 800

De wekker rinkelde bij een aantal Amigos leden al om
06.00 uur. Wat vroeg zult u denken, maar we zouden
om 07.00 uur in de Venestraat te Leidschendam onze
kraam opbouwen. Er stonden maar liefst drie tafels
voor ons klaar en die konden we goed gebruiken om de
meegebrachte spullen te verkopen, onder andere:
Bloemkolen,
Fresia’s,
Spaanse Margrieten,
Donald Ducks en boeken,
Spullen uit Zuid-Amerika.
De hele dag hebben wij vele geïnteresseerde mensen
bij onze kraam gehad. We konden hen veel foto’s van
Ñanta,, Ñandé Roga en de overige projecten, die wij
ondersteunen, laten zien. Natuurlijk deelden wij onze
folders en nieuwsbrieven uit. Ook is Stichting Amigos
geïnterviewd door radio Midvliet.
Zo’n dag met ons allen geeft veel voldoening en
gezelligheid, vooral met de gedachte dat wij met de
opbrengst onze projecten structureel kunnen blijven
ondersteunen. Volgend jaar zijn wij weer van de partij.

Veel dankbare gezichten!
Ik kan dus heel tevreden terugkijken op mijn periode in
Posadas. Dit stadje veroverde dankzij de kinderen op
school en in de wijk en de fantastische mensen die ik
leerde kennen een plaats in mijn hart. Ik werd in de wijk
zelfs uitgezwaaid met een ontroerende afscheidsmis. Ik
heb in die drie maanden in Posadas zoveel dankbare
gezichten gezien dat dit alleen al volstaat om met een
heel fijn gevoel aan dit mooie avontuur te kunnen
terugdenken.’

Stichting Amigos zoekt donateurs!
Stichting Amigos bestaat inmiddels alweer 2,5 jaar. En
we hebben flink aan de weg getimmerd. Onze twee
belangrijkste projecten, Ñanta en Ñandé Roga, hebben
zich prachtig ontwikkeld. Door Ñandé Roga zijn ca. 20
families geholpen met werk, educatie en eten. Dit
project is nu bijna zelfvoorzienend. Door Ñanta kunnen
nu 100 kinderen per dag ontspannen, tussen het harde
werk door. Echter door de enorme groei bij Ñanta (van
20 naar 100 kinderen per dag) zijn ook de vaste
lasten aanzienlijk toegenomen.
Daarom zijn we, voor de continuïteit van dit project,
maar ook voor de andere projecten die Stichting Amigos
ondersteunt, op zoek naar vaste donateurs.
Zodat we zeker weten dat we die 100 kinderen iedere
dag even hun zorgen kunnen laten vergeten. Één kind
opvangen bij Ñanta kost bijvoorbeeld € 20,- per maand.
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In Boliviaanse klederdracht verkopen voor Amigos!

Belangrijke Amigos data

Eind van de zomer en de herfst staat in het teken van
een aantal Amigos-activiteiten! U bent er toch ook bij?!

Bibliotheek Leidschendam-Voorburg
Vanaf half augustus tot half september zullen twee
vitrines in de Bibliotheek van Leidschendam aan het
Fluitpolderplein worden ingericht met allerlei spullen uit
Bolivia.
Daarnaast zullen er ook foto’s aanwezig zijn. Op
woensdagmiddag 30 augustus zal Linda de Jong in de
bibliotheek aanwezig zijn om belangstellenden te woord
te staan.
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Rabobank Sponsorfietstocht
zaterdag 2 september 2006
Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Alle
fietsliefhebbers en uiteraard de mensen die voor één
keer voor het goede doel een fietstocht willen
volbrengen nodigen wij uit om voor Stichting Amigos
(doelnummer 80) te gaan fietsen voor het kerstproject
van Ñanta. Er kan door de deelnemende fietsers
gekozen worden voor de afstanden 20, 40 of 60
kilometer.

Natuurlijk kunnen bezoekers spullen van de projecten
kopen. Alle opbrengsten gaan uiteraard naar de
projecten die Stichting Amigos steunt. De locatie is op
het grasveld achter het raadhuis van Leidschendam.

Klaverjasavond Stichting Amigos
zaterdag 21 oktober 2006
Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren
organiseert Stichting Amigos dit jaar voor de derde keer
de klaverjasavond! We zijn dan ook erg benieuwd welke
kaartclub er kampioen wordt van 2006. Dit jaar is het
niet het laatste weekend van oktober maar op zaterdag
21 oktober, locatie wederom de kantine van Stompwijk
‘92. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer
informatie over inschrijven vindt u in onze volgende
nieuwsbrief.

Gracias!

U fietst toch ook weer voor Amigos?

Als u voor Stichting Amigos fietst (doelnummer 80)
keert de Rabobank voor de 20 km route € 3,50 uit,
voor 40 km € 7,00 en voor de 60 km route € 12,00. In
Stompwijk kan er gestart worden vanaf 09.00 uur tot
13.00 uur bij Sportpark de Meerhorst, Klaverblad 13.
Maar er kan ook gestart worden in Zoeterwoude Rijndijk
(Rabobank kantoor), Hazerswoude Rijndijk (Rabobank
kantoor), Hazerswoude Dorp (Café De Egelantier) en
Alphen a.d. Rijn (Rabobank kantoor of clubgebouw 'de
Start’ van tourclub Avanti). De twee voorgaande jaren
waren bijzonder geslaagd met vele fietsers, mooi weer
en een opbrengst van honderden euro’s voor de
projecten van onze stichting. De opbrengst van de
volgende fietstocht zal worden besteed aan de
kerstactiviteiten (traditionele kerst-lunch, chocolademelk
met buñuelos etc.) en kerstcadeaus voor de kinderen in
Bolivia. Want al deze kinderen die op straat werken
hebben ook recht op een mooi en warm kerstfeest!
Fietsen dus voor Stichting Amigos!

Zoals altijd willen natuurlijk iedereen bedanken voor de
steun. Door uw steun kunnen wij de projecten blijven
ondersteunen.
Martijn en Aafke hebben door de bemiddeling van
Stichting Amigos vrijwilligerswerk gedaan in het
Psicopedagogico en weeshuis Tata Juan de Dios. Voor
de Comunidad Terapeutica van het Psicopedagogico
hebben zij geld ingezameld voor kleding en andere
benodigdheden. Daarnaast geven zij maandelijks een
bijdrage om de verjaardagen te vieren. Voor het
opvanghuis van Ñanta hebben zij ook een bijdrage
kunnen geven!
Daarnaast willen wij Cordaid bedanken voor de
toezegging van een bijdrage voor een project bij Ñanta.
De relatiegeschenken met de armbandjes van Ñanta
waren ook een groot succes. Mieke bedankt!
De skippyballen en gedoneerde voetballen vielen bij de
kinderen erg in de smaak.
Allen hartelijk dank. Muchas gracias amigos!

Leidschendam-Voorburg Leeft
Zaterdag 16 september 2006
Dit evenement wordt ook wel de uitmarkt voor
Leidschendam, Voorburg en Stompwijk genoemd. Hier
krijgen verenigingen, stichtingen en andere organisaties
de gelegenheid om zich, door middel van een stand of
optreden, te presenteren en informatie te verstrekken.
Op het open podium waren optredens van
muziekverenigingen, dansgroepen, taekwondo enz.
Wij zullen in onze gezellige kraam Stichting Amigos
presenteren met fotoboeken van onze projecten,
fotocollages, typisch Boliviaanse en Argentijnse
spulletjes, nieuwsbrieven en folders.
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Blij met de skippyballen en voetballen!

Binnenkort op www.stichtingamigos.nl
Financieel verslag
Stichting Amigos 2005
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Colofon

Bestuur Stichting Amigos:

De ‘Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden
aan belangstellenden.

Theo Duyvestijn
Linda de Jong

Adres:

- Voorzitter
- Secretaris /
Penningmeester
- Bestuurslid
- Bestuurslid
- Bestuurslid

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

Lia de Jong-Zwetsloot
Ilonka Prins
Lydia Dijon

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Amigos-vrijwilligers

Robin Kuijpers
Cynthia van der Heyden
Yvonne Tindemans

Anne Vincenten
Clazien Pouw

Machtiging voor automatische afschrijving

Wilt u Stichting Amigos ondersteunen?
Vul dan onderstaande gegevens in en wij zorgen dat
het bedrag automatisch van uw rekening wordt
afgeschreven. U kunt natuurlijk ook zelf een bedrag
overmaken op onderstaand rekeningnummer.
Ja, ik steun Stichting Amigos met een bedrag van:

□ €5 □

□ €50 □ anders, nl. €…….
□ Eenmalig □ Per maand
□ Per kwartaal □ Per jaar

€10

□

€25

Ik machtig Stichting Amigos het bovenstaande bedrag
af te schrijven van rekeningnummer:

□□□□□□□□□
Naam/voorletters:……………………………………..
Adres:…………………………………………………….
Postcode/ woonpl.:……………………………………
Telefoonr:………………………………………………..
Datum:……………………………………………………

De voordelen van een automatische afschrijving:
-

U vergeet nooit te betalen
U bespaart uzelf het geregel van terugkerende
betalingen
U kunt het afgeschreven bedrag gemakkelijk terug
laten boeken of de machtiging intrekken
U kunt uw machtiging dus te allen tijde terug laten
boeken (let wel op dat u dat binnen 30
kalenderdagen doet) of u kunt de machtiging
intrekken omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent of
omdat u Stichting Amigos niet meer wenst te
ondersteunen. Neemt u in beide gevallen contact op
met Stichting Amigos. Wij zullen er dan voor zorgen
dat het geregeld wordt.

Stichting Amigos is bij de belastingdienst Nederland
gekenmerkt als ´Goed doel´. Voor zowel
particulieren als bedrijven brengt dit
belastingvoordeel met zich mee.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Handtekening:
A.u.b. in een gesloten envelop versturen:
Stichting Amigos, Dr. van Noortstraat 150,
2266 HB Stompwijk,
tel: 071-580 23 78, info@stichtingamigos.nl,
KvK: 272.633.12, Rabobank: 3959.02.452
www.stichtingamigos.nl
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