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In deze tweede AMIGOS nieuwsbrief  van 2011 hebben 
we  aandacht voor:  

- Amigos actief op de markten  
- Nieuwe Amigos voorzitter 
- Rabobank Sponsorfietstocht succes! 
- Centro Educativo Ñanta 
- Opvanghuis ‘Kusi Wasi’ 
- Amigos en Amsterdam steunen! 
- Belangrijke Amigos data 
- Gracias! 

 

AMIGOS actief op de markten  
Opbrengst ruim € 1000 
In 2011 hebben wij weer op diverse marktjes gestaan 
met de Stichting Amigos kraam. Op zaterdag 30 april 
stonden we in Leidschendam op de Koninginne-
dagmarkt. De mensen weten  onze mooie fresia’s te 
vinden. Natuurlijk ook de armbandjes van het Centro 
Educativo Ñanta in Bolivia. Het was prachtig weer.  
Een week later stonden we in Stompwijk op de 
Moederdagmarkt. Na de weekendboodschappen te 
hebben gedaan, komen de mensen nog even de 
kraampjes langs. Altijd erg gezellig. Dit jaar waren er 
een aantal kraampjes meer van de Stompwijkse 
ondernemers te vinden bij de COOP. 
 
Dit jaar ging de manifestatie Leidschendam-Voorburg 
Leeft niet door. In plaats daarvan mochten wij op de 
Biologische Groene Hart Markt staan. Dus zaterdag 17 
september stonden wij op de Damlaan in 
Leidschendam. Dit was ook het weekend van de 
Vlietdagen. Het was een gezellige drukte en we hebben 
vele bekenden gezien en gesproken.  
Met nog twee marktjes te gaan presenteren wij ons als 
Stichting Amigos naar buiten. Wij vinden het fijn om  
contact te houden met de mensen en te laten zien dat 
we nog altijd in beweging zijn. 

 

 
Koninginnedagmarkt in Leidschendam, mooie fresia’s 

 

 
 
 
 
 

Nieuwe Amigos voorzitter 
Tijdens de vergadering van 26 mei 2011 was er een 
bestuurswisseling bij Stichting Amigos. 
Onze voorzitter Theo Duyvestijn nam afscheid van ons. 
Vanaf de oprichting in 2003 is hij met veel verve 
betrokken geweest bij onze stichting. 
Wij zijn Theo enorm dankbaar voor wat hij voor ons 
heeft betekend. Met toepasselijke cadeaus en een 
mooie bos bloemen ging hij huiswaarts. Maar ......Theo 
heeft beloofd, dat hij altijd voor hand- en spandiensten 
inzetbaar is ofwel  .... hij blijft Stichting Amigos vanaf de 
zijlijn ondersteunen. 
Een van de hoogtepunten was zijn bezoek bij Linda de 
Jong in Bolivia in 2008. Met eigen ogen zag hij o.a. het 
reilen en zeilen van het  Centro Educativo Ñanta en 
opvanghuis Kusi Wasi welke Stichting Amigos 
structureel ondersteunt 
Na dit afscheid hoorde ook een welkom. Wij 
hebben Adrie Kerkvliet bereid gevonden om het 
voorzitterschap over te nemen. Uiteraard kende hij 
Stichting Amigos al en via de Dorpsketting las hij al 
eens informatie over ons. Wij wensen Adrie veel succes 
met deze nieuwe uitdaging en gaan ervan uit, dat hij 
met zijn kennis, visie en betrokkenheid veel 
kan betekenen voor Stichting Amigos.  
 

 
Nieuwe Amigos voorzitter Adrie Kerkvliet en Theo Duyvestijn 

 

Rabobank Sponsorfietstocht succes! 
Opbrengst € 494 
Fietsliefhebbers die Stichting Amigos willen 
ondersteunen, hebben hiertoe zondag 25 september  de 
mogelijkheid gehad.  Een bedrag van € 494 is bij elkaar 
gefietst voor Stichting Amigos. Velen zijn op de fiets 
gestapt om 20, 40 of 60 km te fietsen voor het goede 
doel. Onze oprichtster Linda de Jong was ’s nachts 
thuisgekomen voor een vakantie/werkbezoek. Zij stond 
negen uur later in Amigos/fietskleding bij de start. Ze 
had twee jaar niet gefietst, maar dat verleer je natuurlijk 
niet! Ook onze nieuwe voorzitter heeft met zijn gezin en 
vrienden de 20 kilometer bedwongen. Super!  
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Wij bedanken alle fietsers die voor Stichting Amigos op 
de pedalen zijn gestapt. Vele dorpsgenoten, diverse 
leden van de toerclub, familie, vrienden en natuurlijk niet 
te vergeten het AMIGOS team zelf. Wij rekenen volgend 
jaar weer op jullie! En eerlijk is eerlijk: het mooie 
fietsweer van deze dag was hier natuurlijk debet aan.  
Wij bedanken de Rabobank Rijnstreek en in het 
bijzonder alle vrijwilligers van de bank, die mede deze 
dag tot een succes hebben gebracht. Vooral de 
traktaties onderweg zoals koffie, thee, limonade, 
poffertjes, pepermuntjes en druivensuiker lieten wij ons 
goed smaken. Om de sfeer te verhogen waren hier en 
daar optredens van diverse koren. 

 
Centro Educativo Ñanta 
Stichting Amigos steunt in Sucre (Bolivia) Centro 
Educativo Ñanta, dat zich inzet voor werkende kinderen 
op straat. Deze kinderen, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, 
zijn afkomstig uit arme en instabiele gezinnen en 
moeten geld verdienen om zichzelf en hun families te 
onderhouden.  
In het centrum wordt een middagmaaltijd verstrekt en er 
is dagelijks een scala van  activiteiten als huiswerk-
begeleiding, tekenen/schilderen en muziek.  
 

Tandartsprogramma 
Sinds april 2010 gaan de kinderen van Ñanta weer naar 
de tandarts. Met de ondersteuning van een 
Nederlandse Stichting, die dit programma financiert, 
kunnen de kinderen behandelingen krijgen. Voor een 
tandartsbehandeling  moeten de kinderen in Bolivia 
vaak wel 10 keer terug komen. Iedere keer wordt er 
weer 1 tand of kies onder handen genomen.  
In het afgelopen jaar zijn 39 kinderen behandeld waarbij 
246 gaatjes zijn gevuld, 22 kiezen zijn getrokken en 15 
wortelkanaalbehandelingen zijn uitgevoerd. De 
gemiddelde prijs per behandeling voor deze slechte 
gebitjes was €45. 
Door de slechte gebitjes is dit programma echt een 
noodzaak en hopen we het programma voort te kunnen 
zetten ook voor andere kinderen! 

 

 
Tandarts Gabriela behandelt de kinderen van Centro Ñanta! 

 
 

 

Kerstkaarten voor het goede doel! 
Ben je van plan om dit jaar jouw familie, vrienden, 
zakenrelaties of personeel een kerstkaart te sturen? 
Iedereen kent wel de kerstkaarten voor de goede 
doelen als Amnesty Internationaal, SOS kinderdorpen 
en Unicef.  Centro Educativo Ñanta heeft kerstkaarten 
gedrukt van tekeningen van de kinderen. Bijzondere, 
originele kaarten waarvan de opbrengst naar Centro 
Educativo Ñanta gaat.  
In Sucre hebben we al behoorlijk wat kaarten kunnen 
verkopen, nu moeten we de Nederlandse markt nog 
veroveren! Wil je mooie kerstkaarten neem dan contact 
op met Linda of  Lia de Jong-Zwetsloot van Stichting 
Amigos. 
 

 

 

 
 
 

Opvanghuis Kusi Wasi 
Stichting Amigos en Café Amsterdam steunen 
structureel volledig het opvanghuis Kusi Wasi (vrolijk 
huis) waar 10 tot 12 jongens wonen die om een of 
andere reden thuis niet kunnen verblijven.  
 

Vakopleiding bij Centro Juanas Azurduy! 
De jongens van het opvanghuis wonen met de 23-jarige 
begeleider Jose Luis Vasquez (accoutancy-student – ex 
werkend kind). Ze krijgen bij het opvanghuis o.a. hun 
onderdak, maaltijden, een deel van hun schoolspullen 
en huiswerkbegeleiding. In het opvanghuis kunnen deze 
kinderen weer  kind zijn, maar daarnaast hebben ze net 
als andere kinderen ook plichten in huis (schoonmaak-
beurten etc.) en wat betreft educatie naar (de 
middelbare) school gaan en een vakopleiding volgen. 
We vinden het belangrijk dat de jongens met een 
vakopleiding het opvanghuis verlaten, zodat ze dan 
makkelijker een baan kunnen vinden en op hun ‘eigen 
benen’ kunnen staan.  
 
Het opvanghuis Kusi Wasi heeft een overeenkomst met 
het instituut Centro Juanas Azurduy, die voor jongeren 
eenjarige vakopleidingen verzorgt. De vakopleiding 
lopen uiteen van houtbewerking, elektriciteit, metaal-
bewerking en confectie. Ieder jaar zijn er wel een paar 
jongens van het opvanghuis die deze eenjarige 
opleiding volgen. Dit jaar volgen zelfs vier jongens, 
Antonio, Natalio, Dario en Carlos  de eenjarige 
vakopleiding meubelmaker (houtbewerking). 
’s Morgens van 8 tot half 1 volgen zij deze vakopleiding 
en ’s middags van  4 tot 8 zitten zij op de middelbare 
school.  
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Daarnaast hebben zij nog huiswerk voor beide 
opleidingen, al met al een druk bestaan waarbij zij geen 
tijd hebben voor een bijbaantje. Om er voor te zorgen 
dat zij beide opleidingen blijven volgen, krijgen zij als 
stimulans een kleine vakopleidingenbeurs voor hun 
transport en de dingen die zij nodig hebben voor school.  
 

Verhuizen & elkaar helpen! 
Het was een roerige tijd van mei tot juli voor de jongens 
van Kusi Wasi. Eind mei moesten ze namelijk het huis 
uit vanwege verbouwingen en het nieuwe huis dat we 
na lang zoeken hebben gevonden, daar konden we pas 
begin juli in.  
 

 
De jongens en begeleiders van opvanghuis Kusi Wasi! 

 
Een overbruggingshuis was moeilijk te vinden, maar 
gelukkig konden we bij het Psicopedagogico terecht. 
Het Psicopedagogico is een instituut voor kinderen met 
een handicap. Niet de ideale locatie, maar  goed 
genoeg voor de 6 weken die we moesten overbruggen.  
In plaats van ‘huur’, hebben we de kinderen van het 
Psicopedagogico kunnen helpen met boeken, 
muziekinstrumenten en zelfs een lamp voor de tandarts 
van dit instituut. Op deze manier waren beide partijen 
natuurlijk enorm geholpen! 
De jongens zijn begin juli verhuisd naar hun nieuwe huis 
vlakbij de busterminal. Een mooi huis met een grote 
tuin, perfect voor deze 10 schooiers! 
 

Voor wat hoort wat! 
Stichting Amigos en het opvanghuis Kusi Wasi vinden 
het zeer belangrijk dat als de jongens het opvanghuis 
verlaten ook echt op eigen benen kunnen staan en 
weten hoe de maatschappij werkt. Bewust geven wij 
dan ook niet alles aan de jongens en willen wij bij hen 
zeker geen ‘bedelmentaliteit’ creëren. Daarom krijgen zij 
bewust niet alle schoolspullen en schoolkleding of 
gewone kleding, maar daarvoor helpen zij zelf om hier 
samen geld voor in te zamelen. Zo koken zij elke maand 
een internationaal gerecht en de opbrengsten zijn voor 
hun wensen. Nu zijn zij bezig met het ontwerpen van 
nieuwe ansichtkaarten. Zo leren zij dat je iets moet doen 
om iets te krijgen.  Onder het motto ‘Voor niets gaat de 
zon op!’ en ‘Voor wat hoort wat!’ dragen zij ook hun 
steentje bij. 
 

 

‘Premilitair’ van lening naar prestatiecadeau 
Militaire dienst is nog steeds een plicht voor de jongens 
in Bolivia. Wel is er een mogelijkheid om, in plaats van 
één  jaar full-time dienstplicht, in het laatste jaar van de 
middelbare school ‘pre-militaire dienstplicht’ op zaterdag 
te doen. Hierdoor raken de jongens geen jaar ‘kwijt’ en 
ook is pre-militair minder zwaar als de echte 
dienstplicht. Het kost ruim €120 om jezelf aan te melden 
voor premilitair. Twee jongens van Kusi Wasi zitten bij 
het premilitair waarvoor zij de helft (€60) zelf betalen en 
de andere helft bij ons lenen.  Deze lening wordt 
omgezet in een cadeau voor het behalen van de 
middelbare school als zij dus slagen. Een extra reden 
om de middelbare school af te maken en niet vroegtijdig 
te stoppen.     
 

Amigos & Amsterdam steunen  
Stichting Amigos en Café Amsterdam in Sucre (Bolivia) 
ondersteunen projecten gericht op educatie, gezondheid 
en recreatie voor kinderen en jongeren in de stad Sucre 
in Bolivia. 
 

Centro Educativo Ñanta 
Bij Centro Educativo Ñanta hebben in 2011 Stichting 
Amigos en Café Amsterdam zich ingezet voor de  
begeleiding voor educatie, schoolspullen en boeken, 
padrinoprogramma (15 schoolbeurzen, 1 studiebeurs),  
tandartsprogramma, muziekactiviteiten en recreatieve 
activiteiten (o.a. uitje naar San Juan, voetballen op 
zaterdag en de dansoptocht Virgen de Guadalupe).  
 
 

 
Uitreiking schoolspullen bij Centro Educativo Ñanta 

 

Opvanghuis Kusi Wasi 
Opvanghuis Kusi Wasi wordt volledig ondersteund door 
beide partijen met salarissen voor begeleiding en 
kokkin, functioneringskosten (water, licht, gas, telefoon, 
transport, schoonmaakmiddelen etc.), voeding, 
schoolspullen, gezondheidskosten en recreatie. Kortom 
alles wat nodig is om het opvanghuis draaiende te 
houden. Daarnaast krijgen de jongens die een 
vakopleiding volgen, een vakopleidingbeurs. 
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Educatiebeurzen 
Extra steun en stimulans met een ‘educatiebeurs’ voor 
jongeren en kinderen die dit nodig hebben voor 
voortzetting van school of universiteit. Op dit moment 
zijn er 3 school- en 4  studiebeurzen.  
 

Viviano naar school! 
De schoolbeurs van de 25 jarige  Viviano is wel een 
heel bijzondere beurs. Viviano is een jongen met een 
handicap in een rol/fiets-stoel. Hij komt uit een arme 
gemeenschap op één uur rijden van Sucre. Hij verdient 
zijn geld met een weegschaal op straat, mensen kunnen 
zich wegen en hij vraagt daar een vrijwillige bijdrage 
voor , ‘heitje voor karweitje’!  
Vanwege zijn handicap is Viviano nog nooit naar school 
geweest, terwijl het een slimme jongen is. Op dit 
moment zit Viviano al 2,5 maand op een avondschool.  
 
Hij kan hier wat leren maar heeft ook nieuwe contacten 
met leeftijdsgenoten. Hoewel het niveau op de 
avondschool erg laag ligt heeft hij het wel naar zijn zin.  
Natuurlijk kunnen we altijd kijken naar extra bijlessen 
lezen en schrijven, want het is een gemotiveerde 
leerling! 
 

 
Viviano op zijn avondschool! 

 
Belangrijke Amigos data 
 
Dinsdag 12-10-2011 Amigos op VrouwActief 
in het Dorpshuis te Stompwijk 
 
Zaterdag 22-10-2011 Amigos Kaartavond 
in de kantine van Stompwijk ’92 te Stompwijk 
 
November/december Sint & Piet actie! 
 
Vrijdag 09-12-11 Moonlightshopping  
bij Bloemsierkunst de Pasie in Stompwijk 

 
Dinsdag 13-12-11 Kerstmarkt Swetterhage 
bij Swetterhage in Zoeterwoude-dorp 

 
Gracias! 
Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en 
organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun 
kunnen wij ons werk blijven voortzetten. 
Met name noemen we Jeroen van Gameren en de 
Maerten van den Veldeschool voor hun 
inzamelingsaties. Maar natuurlijk ook Gemeente 
Leidschendam-Voorburg,   
Rabobank Rijnstreek danken wij!   
Muchas gracias 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 
internet: www.stichtingamigos.nl  
KvK: 272 633 12 
Rabobank : 3959 02 452 
Bestuur Stichting Amigos: 
Adrie Kerkvliet  - Voorzitter 
Lia de Jong-Zwetsloot - Secretaris /  

  Penningmeester  
Ilonka Prins           - Bestuurslid 
Lydia Dijon  - Bestuurslid 
Ingrid Develing  - Bestuurslid 
Vrijwilligers Stichting Amigos 
Anne Vincenten  Theo Duyvestijn  

Clazien Pouw-Zwetsloot  Martin Bakker           
Stichting Amigos in Bolivia Linda de Jong    
   

 
 

2
e
 hands CREA-KAARTEN 

Wij zouden graag de verjaardag/jubileum/kerst crea-
kaarten, dus zelfgemaakte kaarten, die u niet meer 
bewaren wil, ontvangen. Wij kunnen dan van de ‘2e 
hands ’kaarten weer nieuwe kaarten maken en deze 

verkopen voor ons goede doel. 


