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Financiële verantwoording Stichting Amigos 2016  

      
Staat van baten en lasten     

      
Baten      

      
      

giften         12.705     
acties           8.489     
rente              191     

  21.385    
 
Lasten        

      

                  
organisaties Bolivia          2.599     

educatie activiteiten           8.377      
tandartsproject             121                   

coordinatiekosten Bolivia             434     

reiskosten projectbezoeken             337     

muziekproject            2.230     

Nepal kinderopvang          2.000     

YMCA Servië          2.000     

Centro Ana Frank BS As             900     

kosten activiteiten               45     

kantoorkosten               87     

bankkosten             223     

      

      

               
 
Saldo baten en lasten   19.353    
 
    2.032    

      

Balans       

 31-12--2015     

  31-12-2016  31-12-2015   31-12-2016  

Liquide middelen            

betaalrekening     6.581  Eigen vermogen         

spaarrekening   45.321        4.421 
vermogen voorgaande 
boekjaren        51.902             51.902  

          49.513 saldo 2016                                   2.032  

Totaal   51.902     

  53.934          51.902            53.934  



        
        

Toelichting op de financiële verantwoording 2016 

In 2016 heeft de Stichting Amigos €2.032 minder uitgegeven dan het totaal van de inkomsten.    

De inkomsten betreffen naast diverse (periodieke) donaties een aantal grote eenmalige giften.  

Bij de opbrengsten uit acties is ook dit jaar een extra grote bijdrage ontvangen vanuit de 

Missieveiling Zoeterwoude.  

Acties die in 2016 in Nederland zijn georganiseerd betreffen onder meer de jaarlijkse 

kaartavond, de sint en piet actie, deelname aan de Rabobank sponsorfietstocht en het met een 

stand aanwezig zijn op diverse markten.  

 
Steun aan organisaties in Bolivia 

 

Ciruelitos 

Stichting Amigos levert sinds mei 2013 een bijdrage aan voedingsmiddelen voor het 

kinderdagverblijf Ciruelitos. In 2016 hebben we een startbedrag gegeven voor 

voedingsmiddelen en hebben we met bijzondere dagen een speciale maaltijd gefinancierd. Ook 

heeft Stichting Amigos de begeleiders ondersteund in de eerste maanden van het jaar. 

Aangezien er eind 2015 al een bedrag van €2.166 in Bolivia voor dit project is vooruitbetaald, 

hebben we voor Ciruelitos in 2016 nog slechts een klein bedrag gedoneerd  (€103).  Ciruelitos is 

een kinderdagverblijf in de arme buitenwijken van Sucre om kinderen tussen de 0 en 5 jaar op 

te vangen.  

 

Tata Juan de Dios  

Ook het weeshuis Tata Juan de Dios ontvangt jaarlijks een speciale bijdrage van ex-vrijwilligers 

voor de betaling van een extra begeleidster. Ook hiervoor was eind 2015 al een deel van 7200bs 

(€963) gereserveerd en het ontbrekende bedrag van 4000bs  (€519) is in oktober 2016 

gedoneerd.  

 

Psicopedagogico  

Stichting Amigos heeft dit jaar het dansfeest van de entrada Guadelupe in september 

ondersteund. Met het bedrag van 5000bs (€655) kon er voor 100 kinderen danskleding worden 

gehuurd. 

 

Yanapasayku & Sol en Casa 

Aan de kinderen met een handicap van Yanapasayku & Sol en Casa heeft Amigos benodigdheden 

kunnen geven voor de wekelijkse kooklessen en het tussendoortje voor de kinderen. Ook zijn er 

therapieën en beurzen voor de kinderen voor het  speciaal onderwijs gefinancierd. Naast het 

bedrag (€342)  dat we in 2015 al hebben gereserveerd, is er in 2016 €1.322 uitgegeven aan dit 

project.  

 

Educatie 

Ook in 2016 hebben we meer dan 1500 kinderen blij kunnen maken met een tasje schoolspullen 

(€8.377). Stichting Amigos geeft de schoolspullen aan hulpbehoevende kinderen uit de 

buitenwijken van Sucre (Escuela Movil), de kinderen die in internaten wonen (Amazonia) en de 

kinderen in de scholen in de dorpjes (Biblioworks) en werkt hiervoor samen met verschillende 

organisaties.  



 

Gezondheid 

Op het gebied van gezondheid is stichting Amigos in 2014 een tandartsproject gestart in Sucre 

en Buenos Aires.  Samen met tandarts Peter Murillo en Rolando Carillo is een programma 

opgezet van voorlichting over gebitsverzorging en fluorbehandelingen. In 2016 hebben we het 

tandartsproject voortgezet en hebben meer dan 250 kinderen een fluorbehandeling gehad. 

Daarnaast zijn we begonnen met tandheelkundige behandelingen voor de jongeren van de 

middelbare school van de internaten Mallorca en Misky Wasi. Naast het restantbedrag uit 2015 

is er in 2016 nog een bedrag van €121 besteed.   

 

Projecten 

 

Muziekproject Buenos Aires 

Sinds september 2015 ondersteunt Amigos in de sloppenwijken van Buenos Aires een project 

met muziek voor de migrantenkinderen. In 2016 is het project voortgezet en is er nogmaals een 

bedrag voor 6 maanden gedoneerd (€ 2.230). 

 

Childcare in Nepal 

In april 2016 is een childcare in Khanbari in Nepal opgericht. Stichting Amigos heeft geholpen 

met materialen voor de start van dit centrum (€ 2.000). Het dagcentrum is voor de kinderen  

van de moeders die vanuit de bergdorpjes naar Khanbari komen voor een opleiding  weven en 

het maken  van producten van vezels van brandnetels. 

 

Centro Anne Frank Buenos Aires 

In 2016 heeft Stichting Amigos  Centro Ana Frank in Buenos Aires ondersteunt met beurzen 

voor een educatief bezoek aan dit museum. De beurzen zijn voor scholen uit de sloppenwijken 

van Buenos Aires. Met het bedrag van €900 zijn bijna 4 groepen van 40 scholieren 

ondersteund. 

 

YMCA Servië 

In 2016 is YMCA gestart met een naschoolse opvang, zodat de kinderen niet alleen thuis zitten 

als de ouders nog aan het werk zijn. Met de donatie van Stichting Amigos is geholpen met 

materialen en het opknappen van het lokaal. 

Daarnaast is YMCA bezig met het opzetten van een winkel met tweedehands kleding. Deze 

winkel zal worden gerund door werkloze jongeren en zal ook als een opleidingsplek dienen. 

Om de eerste kleding vanuit andere landen naar Servië te krijgen is een deel van de donatie 

gebruikt. Het totale bedrag dat Stichting Amigos heeft gedoneerd  was €2.000. 

  

 

 

 

 

 

 


