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NIEUWSBRIEF 

 

Beste mensen, 

 

HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET TWEEDE HALFJAAR 2016,  

EN DE FINANCIËLE GEGEVENS PER 31 DECEMBER 2016. 

Deze nieuwsbrief sturen wij 2 keer per jaar en wel in januari en in juli naar onze donateurs; 

vrijwilligers en naar die mensen welke ons een warm hart toedragen.  

Laat het ons gerust weten als U deze NIEUWSBRIEF niet meer wenst te ontvangen. 

 

1. Financiële informatie 

Het jaar 2016 in getallen 

- Over het gehele jaar 2016 bedroegen de binnengekomen gelden € 76.171,- ; 

Deze bestonden uit: 

€ 72.565,-  Donaties 

€   2.846,- Inhoud collectebussen 

€      760,-  Overig 

- De ontvangen donaties over 2016 waren als volgt opgebouwd: 

69 donaties  onder de € 100,- 

54 donaties  van € 100,- tot € 1.000,- 

15 donaties  boven de € 1.000,- 

- Over het jaar 2016 betaalden wij per saldo € 355,- aan kosten; Dit volledige bedrag werd 

door betreffende bedrijven via een (extra) donatie aan ons vergoed.  

WE KUNNEN DERHALVE NOG STEEDS AANTONEN  DAT ELKE ONTVANGEN DONATIE 

VOOR 100% NAAR ONZE GOEDE DOELEN GAAT! 

 

Zodra het jaarrapport over het jaar 2016 is vastgesteld, zal deze op onze website 

(www.abrazoamigos.nl) geplaats worden.  

 

Zijn er opmerkingen of vragen , dan bel gerust even (043 – 851 90 14), of stuur een mail 

naar info@abrazoamigos.nl ; 

WIJ ZIJN 100% TRANSPARANT!  

 

Doorkijk 2017  

Ook in 2017 gaan wij er alles aan doen om weer een mooi bedrag bij elkaar te halen voor 

de “KANJERS” in Argentinië. De € 76.000,- welke wij in 2016 ontvingen zal moeilijk te 

realiseren zijn, omdat hier twee zeer grote eenmalige bedragen in zaten. Ons streven 

voor 2017 is € 50.000,- ;  

Iedere donatie, klein of groot, is hierbij nog steeds meer dan welkom! 

http://www.abrazoamigos.nl/
mailto:info@abrazoamigos.nl
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2. De lopende projecten 

Omdat je zonder financiën géén goede doelen / projecten kunt ondersteunen, komen in deze 

nieuwsbrief de projecten als punt 2. In ons dagelijks doen en laten is dit veelal niet het geval! 

 

Abril en Priscilla 

Ze doen het beiden geweldig op school, behalen goede punten. Wij zullen hen dan ook de 

komende jaren blijven ondersteunen met schoolkleding, schoeisel, leermiddelen, etc. 

Voor dit project hebben wij een VASTE donateur die dit project voor de komende jaren 

“geadopteerd” heeft 

 

 
 

Abril en Priscilla, met hun jongste zusje Brisa, tonen trots de armbandjes die ze tijdens het privé-bezoek van  

onze Voorzitter en zijn vrouw gekregen hebben 
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Dagopvang “Sociedad Protectora de Niños” 

De dagopvang is helemaal klaar. Met hulp van de stichting Elisabeth Strouven en Admirror 

werd de buitenpatio volledig opgeknapt. Het is PRACHTIG geworden!  

Met hulp van de TEBANNETERMERT kregen ze van ons 10 nieuwe bedden, een tillift en nog 

diverse andere spullen. 

Het bestuur en de leiding hebben ons laten weten dat de dagopvang in 2017 geen 

ondersteuning nodig heeft.  
 

     
 

     
 

 

Van linksboven naar rechtsonder: 

- Foto 1en 2:    Buitenpatio 

- Foto 3:           De nieuwe bedden 

- Foto 4:           Motoriek-training 

- Foto 5:           De tillift 
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Nachtopvang “Sociedad Protectora de Niños” 

Ook de éérste fase van dit project is nagenoeg klaar. We wachten op de 

ingebruiknamekeuring en een definitieve financiële regeling met de overheden wat de 

exploitatie aangaat. We verwachten voor de nachtopvang in totaal nog € 15.000,- nodig te 

hebben. Dit met name voor het verder rolstolgeschikt maken van de buitenpatio aldaar. Er 

wordt gestart met 8 bewoners en 1 noodopvang-plek, zodat op deze wijze ervaring 

opgedaan kan worden. 

Het voor 2017 naar schatting benodigde bedrag ad € 15.000,- is door ons reeds hiervoor 

gereserveerd en toegekend aan dit project. 
 

    
 

Links: De keuken in de nachtopvang    rechts: Een van de slaapkamers in fase I 

 

 

Familia Ortellado 

Binnen is hun huisje (op wat tegelwerk en elektro / lampen na) klaar. Buiten dient er nog een 

riolering en een zinkput te komen, want in de “Carretas” is géén riolering aanwezig.  

Het hiervoor benodigde geld is door ons gereserveerd en reeds toegekend aan dit project.  

Dit zal op korte termijn worden overgeboekt. 
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Gehandicaptenvervoer Azul 

Voor dit project zijn wij op 4 oktober 2016 met de fondsenwerving gestart. Dit was de dag 

dat “Un Abrazo Para Los Amigos” 4 jaar bestond. 

Voor de aanschaf van de bus, en de bijbehorende noodzakelijke voorzieningen (o.a. een  

rolstoellift), is in totaal een bedrag ad € 45.000,- nodig. Wij waren in eerste instantie van een 

lager bedrag uitgegaan, maar tijdens het bezoek van onze Voorzitter aan Argentinië  

(Privé-bezoek!) bleek dat het noodzakelijk is om te kiezen voor een grotere uitvoering.  

De mogelijkheid tot vervoer van 2 rolstoelen en 6 personen, exclusief de chauffeur, is de 

minimale behoefte per rit. 

 

De lokale stichting is voorts bezig te trachten om van het vervoer een werkgelegenheids-

project te maken. Op tijdstippen dat de bus niet nodig is voor het vervoer van onze 

“KANJERS”, kan deze worden ingezet voor doelgroepenvervoer, en aldus een 

werkgelegenheid voor 2 personen (voorlopig parttime) opleveren. 

 

- Per 31 december 2016 was voor dit project reeds een bedrag van € 26.650,- binnen.  

Per heden (5 februari 2017) is nog een bedrag van € 9.650,- benodigd voor de aanschaf. 

- Voorts hebben wij besloten om gedurende de eerste twee jaren te voorziening in de 

kosten voor stalling en de verzekering. 

 

 

 

3. Nieuwe projecten 

Tijdens de bestuursvergadering van 23 januari 2017 zijn alle potentiële nieuwe projecten 

uitvoerig besproken. Als kleine stichting moeten wij jammer genoeg keuzes maken, want we 

kunnen helaas niet alle aanvragen ondersteunen … Dit vinden wij een hele moeilijke opgave! 

In verband met privacywetgeving noemen wij hierna enkel –met de uitdrukkelijke 

toestemming van de betrokken gezinnen / personen – de projecten welke in de toekomst wél 

op onze steun mogen rekenen. 

 

Familia Laguna 

Dit nieuwe gezin bestaat uit vader Carlos, moeder Milagros en twee kinderen, Juliana van 6 

jaar en Malena van 4 maanden. Carlos werkt fulltime in een kippenfarm en Milagros heeft 

diverse poetsplaatsen. Het zijn nette, hardwerkende jonge mensen, beiden heel gelovig en 

doen en laten alles voor hun beide dochtertjes. Hun huisje was, ondanks de grote armoede, 

netjes opgeruimd. 

Als bestuur hebben wij unaniem besloten om hen te gaan helpen. We gaan proberen om de 

circa € 6.000,- die nodig is om ook hún huisje wind- en waterdicht te maken, en aanbouw van 

2 slaapkamers en een douche / toilet, bij elkaar te krijgen. Verder zullen wij Juliana de 

komende 5 jaar ondersteunen, en zullen wij haar schoolkleding, schoenen, leerspullen, etc. 

gaan betalen. 
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- Wij hebben reeds een bedrag van € 2.000,- toegekend voor de eerste aanpassingen / 

verbeteringen aan het huisje; 

- Na het zien van de ter plekke gemaakte opnamen heeft zich een nieuwe “vaste donateur” 

gemeld welke de komende 5 jaar jaarlijks € 400,- voor Juliana zal gaan doneren 

 

 

Peuter-/kleuterschool “nr. 901” 

Alle scholen in Argentinië hebben een nummer. Bij ons is een aanvraag binnengekomen van 

“Jardin 901”. Ons bestuur heeft besloten om deze peuter-/kleuterschool te gaan 

ondersteunen. Dit is voor ons als kleine stichting een enorm groot project! 

De school wordt momenteel door 250 peuters en kleuters bezocht. Omdat de lokalen op de 

bovenverdieping door lekkages in het dak en door vocht etc. niet gebruikt kunnen worden is 

dit aantal van 250 kinderen momenteel ook écht het maximum.  

De kleintjes bezoeken nu in twee groepen de school, en wel één deel van 8.00 uur tot na het 

middageten, en een twééde groep vanaf 14.30 uur tot ’s avonds na het avondeten. De 

kinderen komen veelal uit arme / zeer arme gezinnen en komen ECHT VOOR HET ETEN! 

Het lesmateriaal is weliswaar oud, maar goed onderhouden en nog in redelijke staat. De 

schoolleiding en de leerkrachten doen zich enorm veel moeite.  

 

Voor dit project heeft zich een landelijk opererend Nederlands bedrijf als donateur gemeld. 

De gesprekken tussen hen en ons over een meerjarige samenwerking zullen op korte termijn 

plaatsvinden; In december ontvingen wij van hen reeds een donatie van € 6.500,-, welke ons 

de mogelijkheid biedt om met fase I van dit omvangrijke project te starten.  

 

Fase I betreft de renovatie van de BUITENSPEELPLAATS. 
 

 
Huidige situatie buitenspeelplaats 
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Het bestuur heeft besloten om – inclusief de reeds ontvangen donatie van € 6.500,- - in 

totaal een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor het volledig renoveren van deze 

speelplaats en opknappen en/of vervangen van de toestellen. “Un Abrazo Para Los Amigos” 

betaalt hierbij enkel de materialen, de ouders, familie, vrienden en vrijwilligers ter plaatse 

dienen het feitelijke werk zelf te verrichten. Dit – inmiddels beproefde – systeem is immers 

óók bij onze andere projecten reeds succesvol gebleken. 

 

- Wij hebben reeds een bedrag van € 15.000,- toegekend voor de renovatie van de 

buitenspeelplaats; Dit is inclusief de reeds genoemde ontvangen donatie ad € 6.500,- 

- Voor het resterende bedrag ad € 8.500,-  zullen wij in 2017 diverse acties gaan opzetten. 

Verdere informatie volgt. 

 

 

 

4. Verantwoording en transparantie hoog in het vaandel! 

Zoals bij u allen bekend is, hebben wij transparantie hoog in het vaandel! Dit geldt niet enkel 

voor onze eigen financiële huishouding, maar vindt óók zijn weerslag in controle en 

verantwoording door ons zelf ter plekke.  

 

Bij de lopende projecten controleerde onze Voorzitter tijdens zijn privé-reis niet alléén de 

feitelijke stand van zaken (eindresultaat), maar werd óók de financiële verantwoording 

hierover aan een nadere inspectie onderworpen. 

 

   
Links: Controle van de “boeken” bij dag- en nachtopvang     Rechts: Controle uitgaven Abril en Priscilla 

 

 

5. Tot slot 

Nog enkele leuke wetenswaardigheden: 

- We hebben inmiddels 70 (!!) collectebussen op diverse locaties uit staan. De 

collectebussen zijn volledig gesponsord, en de locaties werken eveneens belangeloos 

mee!!  

Nieuwe sponsoren en/of locaties zijn nog steeds méér dan welkom! 
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- We hebben een prachtige banner gekregen. Heeft u een feest, receptie, etc., en wilt u dit 

koppelen aan een actie voor het goede doel, neem dan even contact met ons op. Wij 

brengen U dan graag deze banner, folders en een collectebus! 

- Ook de PR-machine draait nog steeds op volle toeren. Recent zijn weer mooie en 

inspirerende artikelen verschenen in diverse bladen, ook mochten wij aanschuiven bij 

(lokale) radio en TV, zowel in Argentinië alsook in Nederland.  

Kijk hiervoor eens op www.abrazoamigos.nl/in-de-media/ of op onze Facebook-pagina 

www.facebook.com/abrazoamigos 

 

Mist u informatie? Heeft U tijd en zin om de ter plekke gemaakte film te bekijken? Of heeft U 

gewoon zin in een lekker kopje koffie of een glas Argentijnse “Malbec”? Neem dan gerust eens 

contact op met onze Voorzitter (mailtje naar mathroijen@hotmail.com, of een belletje op  

043 -851 90 14) 

 

Natuurlijk sluiten wij deze nieuwsbrief af door (opnieuw?) bij U aan te kloppen voor een donatie.  

ZONDER UW HULP KUNNEN WIJ HEN NIET HELPEN!!! 

U kunt Uw donatie ook in 2017 nog steeds overmaken op: 

Rabobank:  NL 92 RABO 0307 0756 64 t.n.v. Un Abrazo Para Los Amigos, Banholt 

ABN-Amro:  NL 66 ABNA 0545 4284 32  t.n.v. Un Abrazo Para Los Amigos, Banholt 

Ook uw contante giften (op inmiddels 70 locaties), of statiegeld-bijdragen bij de Plus te Margraten  

blijven méér dan welkom! 

 

Voor de mensen die carnaval gaan vieren, of wellicht op de “lange latten” gaan:  

HELE FIJNE (CARNAVALS)VAKANTIE en WEER BEHOUDEN THUIS, want ook “UN ABRAZO PARA LOS 

AMIGOS” kan niet zonder jullie!! 

Tenslotte MUCHAS GRACIAS voor hetgeen jullie reeds voor “UN ABRAZO PARA LOS AMIGOS” 

GEDAAN HEBBEN OF HOPELIJK NOG GAAN DOEN. 

 

UN ABRAZO GRANDE. 

Namens het bestuur, 

 

Jeroen Roijen, 

Secretaris 

 

http://www.abrazoamigos.nl/in-de-media/
http://www.facebook.com/abrazoamigos
mailto:mathroijen@hotmail.com

