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In deze AMIGOS nieuwsbrief van 2016 hebben we  
aandacht voor:  

- AMIGOS Schoolspullenactie 
- AMIGOS Fluoractie 
- Muziekproject Encuentros Argentinië 
- Inzamelingsactiviteiten Amigos  
- Steun aan Nepal 
- Steun aan verschillende organisaties 
- Belangrijke Amigos data 
- Gracias! 

 
AMIGOS Schoolspullenactie 
Een tasje met schoolspullen voor iedereen 
Dit jaar heeft Stichting Amigos het schoolspullenproject 
uitgebreid. In samenwerking met de organisaties 
Mallorca, Misky Wasi, Psicopedagogico, de Mobiele 
School, Ciruelitos huiswerkbegeleiding en Biblioworks 
hebben we in 2016 meer dan 1500 kinderen kunnen 
verblijden met een tasje met schoolspullen. Een tasje 
met pennen, kleurpotloden, een pak blaadjes, liniaal, 
gum etc. is een grote hulp voor de kinderen en 
ouders/verzorgers. Het is een concrete steun en een 
mooie stimulans om de kinderen te motiveren naar 
school te blijven gaan. 
Vooral hebben wij onze steun uitgebreid in de 
bergdorpen waar de mensen nog  hulpbehoevender zijn 
dan in de stad. Naast dat we de kinderen een tasje met 
schoolspullen geven, doneren we materialen voor 
algemeen gebruik zoals kaftpapier, boeken, blaadjes 
etc. aan de school of aan de organisatie.  
 

 
Schoolspullen voor de gemeenschap Quellakamani 

 
AMIGOS Fluoractie  
Een gezond gebit   
In het afgelopen jaar hebben we veel kinderen een 
fluorbehandeling, voorlichting,  tandpasta en een 
tandenborstel kunnen geven. Sinds 2016 werken we 
samen met twee vrienden van tandarts Peter Murillo, 
die werkzaam zijn in de bergdorpjes van Bolivia. 
Hierdoor kunnen we ook buiten de stad Sucre meer 
kinderen bereiken.  In de bergdorpjes is de behoefte 
aan dit soort acties nog veel groter dan in de stad.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gemeenschappen van Camargo en San Juan 
hebben we 400 kinderen kunnen ondersteunen. 
Daarnaast hebben ook zo´n 100  kinderen van Mallorca, 
Misky Wasi en Ciruelitos huiswerkbegeleiding in Sucre 
een fluorbehandeling gehad.    
Ook dit project proberen we uit te breiden om nog meer 
hulpbehoevende kinderen te bereiken. Daarnaast zal 
Rolando de zorg voor de noodzakelijke behandelingen 
in Sucre voor zijn rekening nemen.  
 

 
Tandverzorging en fluor in de gemeenschap San Juan 

 
Voor een goede bescherming en resultaat moeten de 
kinderen minstens tweemaal per jaar een fluor-
behandeling krijgen. Bij elke behandeling wordt 
voorlichting gegeven over tandhygiëne. Hierdoor zullen 
zij minder problemen hebben met hun gebit, waardoor 
zij langer ´plezier´ hebben van hun eigen tanden. 
Immers, voorkomen is beter dan genezen! 

 
Muziekproject Encuentros Argentinië 
Muzieklessen in de sloppenwijk Villa Zildañes 
voor de  Boliviaanse immigrantenkinderen 
Sinds oktober 2015 is Muziekproject Encuentros van 
start gegaan in de sloppenwijk Villa Zildañes in Buenos 
Aires. Het doel van dit project is dat de kinderen van 
Boliviaanse immigranten met behulp van de 
muzieklessen leren wat hun ´roots´ zijn maar ook wordt 
er veel aandacht besteed aan normen en waarden, wat 
natuurlijk uitermate belangrijk is in een gevaarlijke 
sloppenwijk. Ongeveer 25 kinderen tussen de 7 en 16 
jaar nemen deel aan de wekelijkse muzieklessen van 
Taller Encuentros (=ontmoeten). 
 
Marcelo Murillo is de muziekleraar en hij is erg trots op 
dit jonge project. Hij schrijft het volgende:  “Dit project is 
erg belangrijk voor onze kinderen.  
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Naast dat ze muzieklessen krijgen, bevinden zij zich 
tijdens de lessen in een multiculturele Boliviaanse 
omgeving (de kinderen komen uit verschillende plaatsen 
in Bolivia) en hebben hier respect voor en ze kunnen 
zichzelf identificeren. De muziekles zorgt ervoor dat ze 
zich zekerder voelen en een beter karakter kunnen 
ontwikkelen. Er zijn veel  waarden en diciplines die 
tijdens deze lessen worden geleerd en die worden 
weerspiegeld in het dagelijks leven van de kinderen, in 
de verschillende omgevingen en in hun toekomstige 
werk. Het leven in een gemeenschap in harmonie, met 
respect en orde zijn een paar van de waardevolste en 
belangrijkste principes  die we aan hen hebben geleerd. 
Natuurlijk hebben ze zich heel erg vermaakt en het is nu 
een groep die niet meer bestaat uit onbekenden, maar 
een muziekgroep die bestaat uit goede vrienden.”  
 

 
Een aantal kinderen van Taller Encuentros 

 
Voor de Argentijnse zomervakantie in december 2015 
gaven de kinderen een optreden in de kerk van 
Zildañes. Hier lieten zij zien wat zij hebben geleerd op 
de Boliviaanse panfluit “zampoña”  en de “tarka” (een 
speciale Boliviaanse blokfluit). Een aantal kinderen 
hebben ook blokfluitles en gitaarles gehad.  
Stichting Amigos financieert de lessen en de benodigde 
materialen. De leslocatie wordt kostenloos beschikbaar 
gesteld door het kappelletje in Villa Zildañes.   

 
Inzamelings activiteiten AMIGOS   
De meeste activiteiten van Stichting Amigos herhalen 
zich jaarlijks. Hierbij ‘n kort verslag van de activiteiten in  
2015 en 2016. 
 

Rabobank Sponsorfietstocht voor AMIGOS  
Voor Stichting Amigos hebben de fietsers van de 
Rabobank Sponsorfietstocht op zondag 28 juni 2015  
€234 en op zondag 26 juni  2016 €270 bij elkaar 
getrapt. Een prachtige route en goed fietsweer hebben 
vele mensen op de fiets gekregen om voor een goed 
doel euro‟s bij elkaar te fietsen. Men kon kiezen uit een 
route van 20, 40, 60 of 100  kilometer.Jaarlijks is het 
een mooi sportief evenement met traktaties van koffie, 
limonade, poffertjes en muziek. Wij bedanken alle 
fietsers die Stichting Amigos als goede doel hebben 
gekozen. 
 
 

 

 

 
Fietsen voor het goede doel met Rabobank Sponsorfietstocht 

 
AMIGOS Clubklaverjasavond 
Elk jaar in oktober organiseert Stichting Amigos de 
jaarlijkse clubklaverjasavond. Met 18 tafels, dus 72 
klaverjassers, heeft Stichting Amigos zaterdag 24 
oktober 2015 een geslaagde kaartavond gehad. Het 
was een gezellige en sfeervolle happening, die alweer 
voor de 12e keer werd gehouden. Het is toch leuk, dat 
er kaartclubs, vrienden en/of familie een team vormen 
om met elkaar voor de eer te kaarten. De prijzen waren 
als gewoonlijk bloembollen, orchideeën, bloemen, 
anthuriums, cyclamen en natuurlijk de Stichting Amigos 
beker! Deze werd gewonnen met een totaal van 21.484 
punten door het team van Jan Luiten. Dit team werd pas 
zaterdagmiddag, zeg maar: “5 voor 12” gesmeed.  
Wij bedanken de sponsors en iedereen die 
meegeholpen heeft aan deze geslaagde avond  
 
 

 
Prijsuitreiking bij de AMIGOS clubklaverjasavond 2015 
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AMIGOS marktjes 
Stichting Amigos heeft  de afgelopen tijd weer op 
diverse marktjes gestaan.  
Op woensdag 16 december 2015 was de jaarlijkse 
kerstmarkt met de kerstreis bij Swetterhage. 
Koningsdag op woensdag 27 april 2016, stond Stichting 
Amigos met haar kraampje in Leidschendam. Het is 
daar altijd erg gezellig en de fresia‟s waren weer in trek.                                                             
Tijdens de Moederdagfair 2016 bij Kringloop de Stal in 
Stompwijk kon Stichting Amigos samen met Stichting 
De Opkikker hun kraampjes bij Bloemsierkunst de 
Passie inrichten. Wij danken Ingrid Verboon van 
Bloemsierkunst de Passie voor haar gastvrijheid.  
In 2015 en 2016 hebben we op De Stompwijkse 
Landleven Fair gestaan, een mooi nieuw initiatief van 
“Nooit Gedacht” tijdens de Stompwijkse Paardendagen. 
Op deze Fair zijn we volop bezig geweest met het 
schminken van vele kindergezichtjes. Geweldig leuk. De 
opbrengsten van bovengenoemde marktjes zijn €381  

 
AMIGOS Sint & Zwarte Piet actie 
De Sint en Piet actie heeft in 2015 € 750  opgeleverd en 
de bezoekjes waren weer geslaagd. Het was een leuke, 
drukke en spannende tijd en het is allemaal weer prima 
verlopen. Er zijn vele huisbezoekjes gebracht bij 
gezinnen in en rondom Stompwijk. Het blijft ‟n écht 
familiefeest. Ook de KBO en de Maerten van den 
Veldeschool werden met een bezoek vereerd. Wij willen 
iedereen bedanken, die ons voor een bezoek heeft 
uitgenodigd. We hebben het weer met veel plezier 
georganiseerd. Al onze traditionele Zwarte Pieten en 
Sint(en) zetten zich belangeloos in om onze Sint en Piet 
actie te doen slagen.   Met het mooie bedrag kunnen we 
onze projecten blijven ondersteunen. Wie gaan 
Sinterklaas en Zwarte Piet in 2016 bezoeken? 
 

 
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten bij de Drie Molens! 

 

Steun aan Nepal                           
Actie Stompwijk helpt Nepal (mei 2015)! 
In het voorjaar 2015 was Stompwijk in de ban van 
“Stompwijk helpt Nepal”. Na de aardbevingen was de 
nood natuurlijk erg groot in Nepal. Mariska van Es-de 
Jong en Ilse Verweirder hebben deze mooie actie 
opgezet en veel geld kunnen inzamelen voor veel 
projecten waar zij direct mee betrokken waren.  

 
Stichting Amigos heeft deze actie ondersteund. 
“Stompwijk helpt Nepal” heeft met onze donatie 
geholpen met het opknappen van een nieuwe vloer  in 
de school in Nalang, in de provincie Dhading (ten 
westen van Kathmandu). Daarnaast zijn er met deze 
actie nog heel veel andere projecten ondersteund. Goed 
werk meiden! Gracias! 
 

Kinderopvang in Khandbari gaat van start! 
Half april 2016 is er in Khandbari in het oosten van 
Nepal een kinderopvang geopend. Het is een speciale 
opvang voor kinderen van moeders die uit de 
bergdorpjes naar Khandbari komen om een training 
voor handwerken te doen. De organisatie SABAH die 
deze trainingen organiseert kampte met het probleem 
dat de vrouwen geregeld niet konden komen vanwege 
de kinderen. Soms werden de kinderen meegenomen 
naar de training en dat was natuurlijk ook niet ideaal. 
 

 
Kopila met een paar kinderen in de kinderopvang 

 
SABAH en de verantwoordelijke Kopila, van de 
trainingen in Khandbari, zijn erg blij met de komst van 
de opvang. Vanaf het begin was het een groot succes 
want binnen een maand waren er al 22 kinderen 
ingeschreven. De kinderen betalen een kleine bijdrage 
voor de maandelijkse kosten daarnaast steunt Stichting 
Amigos gedeeltelijk de maandelijkse kosten en de 
materialen die nodig waren. Stichting Amigos is via 
Nepalliefhebber Mariska van Es- de Jong in contact 
gekomen met Kopila en SABAH. 

 
Steun bij verschillende instellingen 
SOL EN CASA Yanapasayku 
SOL EN CASA Yanapasayku zet zich in voor kinderen 
en jongeren van 5 tot 30 jaar met een geestelijke of 
lichamelijke beperking, gedrag- en/of leerproblemen.  
Er wordt veel aandacht besteed aan dagelijkse 
activiteiten om de zelfredzaamheid van de kinderen te 
bevorderen. Elke woensdag gaan ze met elkaar naar de 
markt om ingrediënten te kopen voor de kookles. Zo 
sluiten ze elke week de woensdag af met iets lekkers 
wat ze zelf hebben gemaakt. Maar ook persoonlijke 
hygiëne is natuurlijk belangrijk.  
 
Stichting Amigos heeft in 2015 en 2016 SOL EN CASA 
Yanapasayku kunnen verblijden met materialen voor de 
kooklessen en de producten die zij elke woensdag 
kopen.  
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Daarnaast heeft Stichting Amigos knutselmaterialen, 
een kast en een boekenkast gedoneerd. Voor de 
muzieklessen heeft de organisatie 4 trommels en een 
mooie schommel om bij de therapieën te gebruiken 
kunnen kopen. 
De meeste gezinnen kunnen deze therapieën niet zelf 
betalen, daarom krijgen de begunstigden een 
gedeeltelijke beurs. Stichting Amigos heeft de kinderen 
en jongeren van het dagelijkse programma met een 
halve beurs voor een aantal maanden en met een 
voedzaam en gezond tussendoortje geholpen. 

 

 
Daggroep van SOL EN CASA Yanapasayku zegt ´GRACIAS´ 

 

Tata Juan de Dios 
Ieder jaar ontvangt Stichting Amigos een donatie van 
oud-vrijwilligers voor een extra begeleidster bij het 
weeshuis Tata Juan de Dios. De nonnen die het 
weeshuis runnen zijn ieder jaar heel blij met deze steun.  

 
Instituto Psicopedagogico ‘San Juan de Dios’ 
Dit instituut ondersteunt dagelijks meer dan 300 
kinderen met een beperking. Rond de 150 kinderen 
wonen intern op dit instituut.  
Sinds de oprichting van Amigos steunen we dit instituut 
regelmatig. Vorig jaar heeft Amigos ondergoed en 
schoenen gedoneerd, hier was namelijk een 
schreeuwend tekort aan.  Dit jaar hebben we een deel 
van de kosten voor de kleding van het jaarlijkse 
dansfeest ´Virgen de Guadelupe´ gefinancieerd. In 
september hebben  zo´n 100 kinderen van het insituut 
de typische dans Tinkuy gedanst in deze folklorische 
optocht. Een bijzonder cultureel evenement dat veel 
vreugde geeft aan deze kinderen. 
 

 
Dansen voor de ´Virgen de Guadalupe´ 

 

 
 In 2015 en 2016 jaar heeft Stichting Amigos extra steun 
in de vorm van huiswerkbegeleiding aan de 5 
gehandicapte jongeren van het Psicopedagogico San 
Juan de Dios kunnen geven.  
 
Allen hebben  een (zware) lichamelijke handicap maar 
zij slagen erin om de studies Informatica, Psychologie 
en Accountancy te volgen. Helaas, konden deze 
jongeren niet meer  op het instituut blijven wonen, 
omdat het instituut voor kinderen tot 18 jaar is. Wel 
komen Martin, Jaime, Hector, Santusa en Maria Luisa 
elke dag voor de therapiën en huiswerkbegeleiding op 
het instituut.  
 

Ciruelitos: Kinderopvang & huiswerkbegeleiding  
Stichting Amigos steunt kinderdagverblijf Ciruelitos met 
de maaltijden op speciale dagen zoals de dag van het 
kind, San Juan (kortste dag van het jaar), de dag van de 
student en de jaarlijkse afsluiting. Daarnaast heeft  
Amigos in 2016 ook met de vergoedingen van het 
personeel tijdens de overbruggingsperiode van januari 
en februari geholpen. In deze drie maanden worden er 
vanuit het gemeentelijk project namelijk geen 
vergoedingen toegekend. Het gemeentelijk project Pan 
financiert namelijk maar 9 maanden per jaar, twee 
maanden vangt Stichting Amigos op en één maand 
hebben de werknemers vakantie. Hierdoor hebben de 
kinderen bijna toch het hele jaar opvang in het 
kinderdagverblijf.  
 

 
Speciale maaltijd voor de dag van de leerling (21 september) 

 
Sinds april 2016 heeft Ciruelitos ook huiswerk-
begeleiding. Elke dag komen er zo´n 15 kinderen om 
huiswerk te maken. Aangezien de kinderen uit arme 
gezinnen komen, is een plaats voor 
huiswerkbegeleiding zeer belangrijk. De ouders zijn 
meestal laaggeschoold  en kunnen de kinderen niet in 
hun schoolse taken helpen. De kinderen worden 
begeleid door een lerares die wordt betaald door 
Stichting Amigos, Biblioworks en een bijdrage van de 
ouders.   
 

Casa Ana Frank Buenos Aires 
Centro Ana Frank in Buenos Aires is opgericht om het 
achterhuis, waar Anne Frank tijdens de tweede 
wereldoorlog heeft ondergedoken gezeten te herdenken 
in Argentinië.  
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De herinnering aan Anne Frank is een krachtige 
inspiratie om alle mensen te doen nadenken over de 
gevaren van jodenhaat, het racisme en discriminatie en 
het belang van vrijheid, gelijkheid en democratie.  
Het centrum heeft een museum met onder andere het 
chronologische verhaal van de tweede wereldoorlog en 
het leven van Anne, een kopie van het achterhuis en de 
dictatuur in Argentinië. Elke dag worden scholen 
rondgeleid door het museum door vrijwillige gidsen.  
 
Door de crisis in Argentinië krijgen de scholen sinds 
2016 geen ondersteuning meer van de staat om dit 
educatieve museum te bezoeken. Met het project ´Da 
una mano a una escuela´ wil het centrum de arme 
scholen de mogelijkheid geven om het museum te 
bezoeken. Stichting Amigos heeft geholpen om 5 
klassen naar dit museum te laten gaan.   

 
Belangrijke AMIGOS data 
 

Zaterdag 22-10-2016 Amigos clubklaverjassen 

Clubklaverjassen in de kantine van Stompwijk „92 
Aanvang inschrijving 19.30 uur. 
 

November/december 2016 Sint & Piet actie! 
Vanaf de dag dat Sint met zijn Zwarte Pieten Nederland 
binnen vaart tot en met 5 december. 
 

Woensdag 14-12-2016 Kerstmarkt & Kerstreis 

Met een kraampje bij Swetterhage in Zoeterwoude-dorp 
van 17.00 tot 20.00 uur tijdens de Kerstreis. 
De eerste reis begint om 17.00 uur en de laatste groep 
vertrekt om 19.30 uur. De kerstreis wordt al vele jaren 
georganiseerd voor en door de bewoners van 
Swetterhage. Op het terrein worden alle kersttaferelen 
uitgebeeld en vele koren zingen de prachtigste 
kerstliederen. Hier krijgt u oprecht een warm 
kerstgevoel van. Van harte aanbevolen! 
 

Het gehele jaar is er de statiegeldbonnenactie in de 
COOP te Stompwijk. Dit leverde in 2015 totaal € 796,70 
op. Een geweldige opbrengst. Wij bedanken  de COOP 
hartelijk  voor deze gelegenheid, die Stichting Amigos 
aangeboden krijgt. Muchas Gracias! 

 
GRACIAS!  
Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en 
organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun 
kunnen wij ons werk voortzetten. 
Met name noemen wij de Maerten van den Veldeschool, 
M&O Zoeterwoude, Rabobank Groene Hart Noord en 
de COOP.  Ook zijn wij de mensen die met een actie 
voor ons inzetten zeer dankbaar, o.a. Theo Duyvestijn 
met de groenteactie en  Leny Angenent met de 
kledingbeurs.  
Natuurlijk willen wij ook de Diaconie PG  in 
Zoeterwoude bedanken voor de uitnodiging om een 
presentatie te houden en voor de collecte voor Stichting 
Amigos.  
 
Muchas Gracias Amigos!  
 
 

 

Colofon 
Adres:  
Stichting Amigos 
Dr. van Noortstraat 150  
2266 HB Stompwijk 
Tel: 071 5802378  
E-mail:  info@stichtingamigos.nl 
Internet: www.stichtingamigos.nl  

www.facebook.com/stichtingamigos.stompwijk 
KvK: 272 633 12 
Rabobank : NL70 RABO 0395 9024 52 
Stichting Amigos is bij de Belastingdienst Nederland 
aangemerkt als ´ANBI´ 
 

Bestuur Stichting Amigos: 
Adrie Kerkvliet           - Voorzitter 
Lia de Jong-Zwetsloot         - Secretaris /  
                     Penningmeester  
Ingrid Develing            - Bestuurslid 

Stichting Amigos in Bolivia:    Linda de Jong    

Vrijwilligers Stichting Amigos: 
Te veel om op te noemen. Zij helpen jaarlijks mee met 
de marktjes, kaartavond, Sint & Zwarte Piet actie, etc.         
 

2
e
 hands CREA-KAARTEN 

Wij zouden graag  verjaardag/jubileum/kerst crea-
kaarten willen ontvangen. Dus de zelfgemaakte kaarten, 

die u niet meer hoeft te bewaren. Wij kunnen hiervan 
weer nieuwe kaarten maken en deze verkopen voor ons 

goede doel. 
 
 
 

UITNODIGING: zaterdag 29 oktober 2016 

 
 
Kom zaterdag 29 oktober 2016 vanaf 20 uur naar de 
42

ste
 Missieveiling in het muziekcentrum van 

Zoeterwoude. Bied, koop en steun de vele projecten 
waaronder Stichting Amigos!  
M&O Zoeterwoude bedankt voor jullie geweldige steun 
ieder jaar, dankzij jullie kunnen we ieder jaar de 
kinderen verblijden met schoolspullen. 
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