
 

Ontstaan Stichting AMIGOS 
U zult misschien denken, ‘nog een stichting, we hebben 

er al zoveel’? Toch weten wij, door eigen ervaring bij 

verschillende projecten in Zuid-Amerika, wel beter. 

 

Er zijn daar nog veel kinderen en jongeren die onze hulp 

hard nodig hebben. Vanaf 8 december 2003 zet 

Stichting Amigos zich in voor deze mensen. Wat ons 

uniek maakt is onze directe betrokkenheid bij de 

projecten. Zo weten we zeker dat het geld goed besteed 

wordt. 

  

Doel Stichting AMIGOS 
Stichting Amigos zet zich in voor lokale initiatieven 

waarin de kansarme mens, voornamelijk het kind, 

centraal staat. Wij richten ons ondersteuning op 

primaire levensbehoeften, educatie en gezondheid.  

 

Stichting AMIGOS steunt concrete projecten van 

bestaande organisaties. Zo kunnen we deze organisaties 

een extra steuntje in de rug geven bij het 

verwezenlijken van hun doelstellingen.  

 

De meeste projecten en programma’s van verschillende 

organisaties, die wij ondersteunen en hebben gesteund, 

bevinden zich bijna allemaal in de omgeving van de stad 

Sucre in Bolivia, waar Linda de Jong,  oprichtster van de 

stichting, in 2006 is gaan wonen.  Sucre is de officiële 

hoofdstad van Bolivia en telt veel musea, koloniale 

huizen, pleinen en kerken.  

Stichting AMIGOS steunt ook concrete aanvragen uit 

andere gebieden waar onze steun gewenst is. Sinds 

2014 is Stichting Amigos weer actief in Argentinië en 

ondersteunt daar op het gebied van educatie en 

gezondheidszorg. 

 

Bolivia & Argentinië  
Bolivia is het hoogste, armste en meest geïsoleerde en 

meest Indiaanse land van Zuid-Amerika. Het land is rijk 

aan grondstoffen, maar volgens de Verenigde Naties 

leeft bijna 65% van de bevolking onder de 

armoedegrens. 

Veel inwoners zijn vanuit de berggemeenschappen 

vertrokken, maar hebben moeite met het leven in de 

stad, waardoor er veel armoede is in de buitenwijken 

van de steden.  

In het verleden heeft bijna geen enkele president zijn 

regeertermijn uitgediend. Op dit moment is Evo Morales  

bezig aan zijn tweede achtereenvolgende termijn als 

president, waardoor het land op politiek gebied vrij 

stabiel is. 

Argentinië, het land van onze Koningin Maxima, Evita 

Perón en de tango, is in juli 2014 voor de tweede keer in 

dertien jaar tijd (voorlopig) failliet verklaard. De 

Argentijnse peso is de afgelopen jaren enorm 

gedevalueerd, waardoor de prijzen uit de pan rijzen. De 

economische crisis van 2001 betekende armoede voor 

de mensen in het land. Nog steeds leeft een groot deel 

van de bevolking onder de armoedegrens. Veel kinderen 

hebben geen toegang tot basisbenodigdheden, zoals 

gezondheidszorg, voedsel en onderwijs.                                                                                                                                                      

 

Steun aan gehandicapten 
Bolivianen met een handicap hebben in de dagelijkse 

praktijk nog een grote achterstand. Zij worden vaak 

thuisgehouden. Zij kunnen niet naar school of aan het 

werk, waardoor hun integratie in de samenleving 

achterblijft. Daarnaast heerst er nog erg veel bijgeloof 

rond handicaps, het is daarom belangrijk om met de 

lokale mensen samen te werken.  Stichting Amigos 

steunt de gehandicapten van de volgende drie 

organisaties in het departement Sucre: 

 Instituto Psicopedagogico San Juan de Dios 

 Fundación Yanapasayku & Sol en Casa 

 Fundación Ayniyakuna 

 

 
Eén van de kinderen van Yanapasayku & Sol en Casa 

 

Steun aan (werkende) migranten kinderen 
Veel kinderen en jongeren komen van het platteland 

naar de stad om werk te vinden en daarmee hun arme 

families en zichzelf te onderhouden. Zij hebben allerlei 

soorten baantjes: schoenen poetsen, auto’s wassen, 

snoep verkopen en tassen dragen op de markt. 

Dit werk is voor hen de enige manier om te overleven. 

Naast deze enorme verantwoordelijkheid zijn de 

kinderen vaak ook nog het slachtoffer van geweld en 

misbruik, of worden zij in de steek gelaten door hun 

ouders.  

Stichting Amigos steunt de (werkende) migranten 

kinderen van de volgende organisaties in Sucre en 

omgeving:  

 Kinderdagverblijf Ciruelitos 

 Jongensinternaat Mallorca  

 Meisjesinternaat Misky Wasi 

 Mobiele School 

 Biblioworks  

 Verschillende vakbonden van de werkende kinderen 

 

Daarnaast ondersteunt Amigos de activiteiten voor de 

migrantenkinderen van Iglesia Evangelica Pentecostal 

“Belen”, scholen in de Provincie van Buenos Aires. 

 

 
De kinderen van kinderdagverblijf Ciruelitos en bestuurslid Lia 

 

Steun aan verlaten kinderen en weeskinderen 
Bolivia telt meer dan 20.000 kinderen die verlaten of 

wees zijn. Veel van deze kinderen worden opgevangen 

in weeshuizen van de staat, van de kerk of van 

particulieren. Sinds de oprichting is Stichting Amigos 

nauw betrokken met het weeshuis Tata Juan de Dios. 

 

Stichting AMIGOS helpt! 
Naast dat lokale organisaties een aanvraag kunnen 

indienen voor steun, organiseert Stichting Amigos 

jaarlijks ook een aantal programma´s. 

 

Educatieprogramma´s 
Stichting Amigos ondersteunt leergierige kinderen en 

jongeren met een educatiebeurs. Sinds 2014 worden 

ook een aantal gehandicapte jongeren gesteund met 

een studiebeurs voor de Universiteit. 

Daarnaast wordt ieder jaar een schoolspullenprogramma 

georganiseerd waarbij meer dan 600 kinderen een tas 

met schoolspullen krijgen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoedegrens


 

 

Gezondheidsprogramma´s 
Gezondheidsprogramma’s als tandartsbezoeken en 

verschillende therapieën (fysio, spraak, ergo etc.) 

ondersteunt Stichting AMIGOS ook. 

Het tandartsprogramma ´een gezond gebit, voorkomen 

is beter dan genezen´ geeft de kinderen voorlichting 

over gebitsverzorging, een fluorbehandeling en een 

tandenborstel, tandpasta en vlos.  

 

 
De AMIGOS fluorbehandeling voor de kinderen van I.E.P. “Belen” 

 

Activiteitenprogramma´s 
Een kind kan weer even kind zijn als zij kunnen 

voetballen, een dagje naar de rivier kunnen of na het 

huiswerk muziek kunnen leren spelen. Deze recreatieve 

activiteiten steunt Stichting Amigos ook graag.  

 

Steun van Stichting AMIGOS in vogelvlucht! 
2003-2006: Structurele steun aan Ñandé Roga een 

project voor arme gezinnen in Noord Argentinië 

2005: Speeltuin bij Instituto Psicopedagogico, een 

instituut voor kinderen met een handicap (Sucre, Bolivia) 

2005: Tandartsenproject bij een weeshuis in Nepal. 

2005: Nieuwe keuken en lesmaterialen voor een 

kinderhuis in Indonesië. 

2006: Programma voor alternatieve educatie in de 

berggemeenschappen in Noord Potosi (Bolivia) in 

samenwerking met Fundación Charles de Faucould. 

2008: Schoolspullen voor de kinderen van de 

berggemeenschap Tayawaka in Chuquisaca (Bolivia). 

2003 - 2013: Structurele steun aan Centro Educativo 

Ñanta en Opvanghuis Kusi Wasi in Sucre (Bolivia). 

2007-2014: Verdubbeling van de inzamelingsacties van 

Café Amsterdam, veelal voor gezondheidsproblemen. 

2013/2014: kleding voor meer dan 800 kinderen! 

2014: Bouwproject in Zambia, een hek voor Ciruelitos 

 

...nog meer AMIGOS steun in vogelvlucht! 
2015: Computers voor de kinderen van het  Instituto 

Psicopedagogico San Juan de Dios.  

Organisatieversterking van de vereniging van 

gehandicapten in Yotala. 

2003 – heden: Begeleider Weeshuis Tata Juan de Dios  

2011 – heden: programma´s voor educatie, gezondheid 

en activiteiten.  

 

Structuur van Stichting AMIGOS 
De stichting wordt bestuurd door drie Amigos: 

1. Adrie Kerkvliet : Voorzitter 

2. Lia de Jong -Zwetsloot: Secretaris/ penningmeester 

3. Ingrid Develing : Bestuurslid 

Amigos in Zuid-Amerika : Linda de Jong  

Vele betrokken Amigos-vrijwilligers 

  

 
Uitdelen van schoolspullen in de gemeenschap Maragua 

 

Zoals u hebt gelezen hebben wij al veel bereikt. Zowel 

door alle ontvangen donaties, alsook door de actieve 

bijdrage van de lokale bevolking en de hulp van 

vrijwilligers. Wij hebben met onze eigen ogen gezien, 

dat er goede dingen gebeuren en dat de wil er is.  

Wij willen deze projecten dan ook graag blijven 

ondersteunen. Als u wilt, kunt u ook helpen. U kunt een 

financiële bijdrage overmaken via ons rekeningnummer 

NL70 RABO 0395 9024 52 Neem gerust contact met ons 

op als u eerst nog wat meer informatie wilt of meldt u 

aan voor de nieuwsbrief via info@stichtingamigos.nl 

 

N.B. Stichting AMIGOS is bij de belastingdienst 

Nederland aangemerkt als Algemeen Nut  

Beogende Instelling (ANBI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stichting AMIGOS 

Dr. van Noortstraat 150 

2266 HB Stompwijk 

tel: 071-580 23 78 

info@stichtingamigos.nl 

www.stichtingamigos.nl 

facebook.com/stichtingamigos.stompwijk 

KvK: 272.633.12  

Rabobank: NL70 RABO 0395 9024 52 

 

 
Stichting AMIGOS is bij de belastingdienst Nederland  
aangemerkt als ´ANBI´ 

http://www.stichtingamigos.nl/

