UN ABRAZO PARA LOS AMIGOS
DALESTRAAT 11
6262NP BANHOLT
043 – 851 90 14
INFO@ABRAZOAMIGOS.NL
WWW.ABRAZOAMIGOS.NL
WWW.FACEBOOK.COM/ABRAZOAMIGOS

NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF TOT EN MET 30-06-2016.
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. De stand aan binnengekomen donaties vanaf de start van de acties tot en met 30-06-2016
bedraagt € 53.328,24. Hiervan is in 2016 binnengekomen € 23.332,12.
In de maand juni is slechts € 295,00 binnengekomen.
In de periode 01-01 tot en met 30-06-2016 ontvingen we 76 donaties, waarvan:
- 60 onder de € 100,00
- 10 tussen € 101,00 en € 1.000,00
- en 6 donaties die groter waren dan € 1.000,00.
Het gedurende deze periode binnengekomen bedrag bestond voor € 20.245,00 uit donaties
en € 3.087.12 uit overige ontvangsten, zoals de collectebussen, deelname markten etc.
Gedurende de periode 01-01-2016 en 30-06-2016 bedroegen de kosten € 350,22.
Het volledige bedrag werd door de betreffende bedrijven via een extra donatie teniet
gedaan. Wij kunnen dus nog steeds aantonen dat jullie donaties VOOR 100% naar onze
goede doelen gaan!!!!
Het jaarstuk 2015 is al geruime tijd klaar. Voor de inhoudelijke informatie verwijzen we jullie
gemakshalve even naar: http://www.abrazoamigos.nl/index.php?page=financieleverantwoording . Zijn er vragen, dan bel of mail ons hier gerust over. (telefoon 043-8519014,
of mail info@abrazoamigos.nl ) Wij zijn 100% transparant!!

RSIN / FISCAAL NUMMER: 852013310
KVK NUMMER: 56190840
RABOBANK: NL92 RABO 0307075664
ABN-AMRO: NL66 ABNA 0545428432

2. Alle collectebussen zijn geplaatst. Dit zorgt voor een constante stroom aan binnenkomende
gelden. We zoeken derhalve een sponsor/ aantal sponsoren, welke bereid is/zijn om nog een
25-tal collectebussen te sponseren. Het nieuwe model (doorzichtig) is geweldig.
- Weet iemand van jullie misschien een bedrijf/persoon die wij hiervoor kunnen benaderen?
- Of is er iemand van jullie die ons(weer) wil ondersteunen?
Laat het ons dan even weten.
3. Op 12-07-2016 horen we of het prachtige artikel, over ons lid van het Comité van
Aanbeveling mevrouw Esther Crombach in combinatie met Un Abrazo para los Amigos,
geplaatst wordt in het blad “KIJK OP VALKENBURG”. Een en ander is afhankelijk van de
hoeveelheid advertenties die er binnengekomen zijn.
4. We krijgen nog steeds veel positieve reacties met betrekking tot de reclame op de
ADMIRROR-spiegels. Onze naamsbekendheid groeit hiermee aanzienlijk. Onze reclame is nu
op 20 plaatsen te zien. Deze reclame kost ons helemaal niets!!!
5. We hebben de toezegging van een bedrijf, dat adverteert bij “TV-MAAS en MERGELLAND”
dat wij gedurende een bepaalde periode onze reclame, in plaats van hun reclame (wel met
POWERED BY) mogen plaatsen. Ook hier verwachten wij veel van.
6. Een van onze trouwste volgers/ambassadeurs/”amigos” heeft ervoor gezorgd dat er op korte
termijn een artikel komt in het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger over onze goede
doelenstichting.
7. De belangstelling voor onze FACEBOOK-pagina is geweldig! We zijn inmiddels de 1000 likes
gepasseerd. Verder is er, aanwijsbaar, het eerste bedrag binnen gekomen via een artikel op
Facebook.
8. We proberen nu wekelijks een grote stichting/ groot bedrijf te benaderen voor een donatie.
Heeft U een tip voor ons en/of weet U een bedrijf dat wij kunnen benaderen, dan laat het
ons AUB even weten.
9. We gaan een nieuwe actie opzetten en wel "STEENTJE BIJDRAGEN". Dat zal een mailing
worden, waarbij eenieder letterlijk zijn of haar “steentje” bij kan dragen.
Bijv: Een kruiwagen zand, 100 bakstenen, één/of een aantal zakken cement, etc., etc.
We zullen daar de Argentijnse prijzen bij vermelden.
Is er misschien iemand die de verzendkosten/of een gedeelte ervan wil sponseren of is er
een (bouw- of ander bedrijf) dat nu al een pallet stenen, pallet cement voor zijn/haar
rekening wil nemen? Neem dan even contact met ons op. Als tegenprestatie kunnen wij
(als jullie dat willen!!) dan in/op de mailing reclame voor jullie maken.
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10. Wij zullen weer gaan deelnemen aan de Rommelmarkt in Banholt. We hoeven hiervoor niets
te betalen en ook de marktkraam krijgen we door de organisatie ter beschikking gesteld.
Als jullie een markt weten, waar we gratis kunnen staan en/of er mensen zijn die ons willen
helpen als we op een markt of dergelijke staan, LAAT HET ONS DAN AUB EVEN WETEN.
Een telefoontje (telefoon 043-8519014, of mailtje naar info@abrazoamigos.nl ) is voldoende.
11. Als iemand een(bedrijfs-) feest heeft en een goed doel zoekt, dan houden wij ons natuurlijk
aanbevolen.
12. In 2016 werd het Comité van Aanbeveling uitgebreid met:
- Mevrouw B.L.C. (Beppie) Knubben-Kraft (Zangeres)
- De Heer H.H.M. (Bert) Penders (Bestuursvoorzitter RABOBANK CENTRAAL ZUID-LIMBURG)
- De Heer F.W.F. (Frans) Croonenberg (Zanger)
13. En dan natuurlijk HET ALLER BELANGRIJKSTE: ONZE PROJECTEN.
A) Met Osvaldo en Elza, gaat het, rekening houdende met hun leeftijd, goed.
B) Met Abril en Priscilla gaat het goed op school. Hun resultaten zijn weer uitstekend
C) Met het gezin Ortellado gaat het niet zo goed. Lucas heeft op dit moment geen vast werk
meer, maar doet wat hij kan om zijn gezin te onderhouden!!!
Door de EXTRA steun, welke ze van ons ontvangen kunnen ze hun verplichtingen weer
nakomen.
Met een eenmalige extra ondersteuning van € 500,00 is de achterstand weggewerkt, en
met de € 250,00 welke ze maandelijks tot het einde van het jaar ontvangen kunnen ze
alles betalen.
De verbouwing van hun huisje is op een zogenaamde “zinkput” na, klaar. Alles is nu wateren winddicht, en afgelopen week hebben ze een eenvoudige verwarming op een gasfles
gekocht omdat het in Argentina voor hun begrippen momenteel heel erg koud is
(“muy frio”).
D) Bij de Dagopvang gaat het voortreffelijk. Conform afspraak zijn de familieleden en
vrijwilligers ter plaatse druk bezig met het verbeteren van de patio.
In overleg met ons is met de lokale leveranciers de afspraak gemaakt, dat betaald wordt,
als onze bijdrage op de bankrekening van de Dagopvang staat.
E) Bij de Nachtopvang is het eerste gedeelte in principe gereed. De Nachtopvang kan met 8
gehandicapte jongeren opstarten. Momenteel wacht het bestuur op het verkrijgen van de
vergunning/toestemming van de gemeente/provincie en de rijksoverheid.
F) Het werk met betrekking tot het tweede gedeelte (7 opvangplaatsen) ligt stil. Dit komt met
name door het feit dat de € 10.000,00, welke wij overgeboekt hebben teruggekomen is en
dus weer bij ons op de bank staat. Wij wachten nu op toestemming van de Argentijnse
Ambassade om € 20.000,00 (zijnde de eerdere € 10.000,00 en een tweede termijn van
eveneens € 10.000,00) te mogen overboeken.

3

14. Gedurende het eerste half jaar waren de volgende BIJZONDERHEDEN:
A) We kregen een prachtige banner cadeau.
B) In Best deed ons bestuurslid Dorothe van Gestel een garageverkoop.
De opbrengst hiervan was € 51,75.
C) Jack en Joseé Aarts maakten zelf een privé-collectebus, waar ze hun eigen statiegeld
in deponeren en ze vragen aan vrienden om er hun kleingeld in te deponeren.
De eerste lediging leverde een bedrag op van € 179,92.
MISSCHIEN WEL EEN IDEE OM OOK TE DOEN???
D) We stonden met een collectebus bij de modeshow in Eijsden.
De opbrengst was € 211,00.
E) We ontvingen van de Jonkheid van Scheulder € 205,15.
Zij hadden dit opgehaald tijdens het klepperen.
F) We namen deel aan het evenement “Poorten van Reijmerstok”.
De opbrengst was geweldig, € 886,80.
G) Momenteel loopt er nog steeds de Statiegeld-actie bij PLUS Kleijnen Margraten.
De opbrengst tot nu toe is € 439.00.
H) Wij kregen van de kinderen in Banholt € 230,00.
Dit was een deel van de opbrengst van “Ronne Ronne Ringelkes”.
I) Dameskoor Belcanto in Valkenburg hield spontaan een deurcollecte tijdens
hun jaarvergadering. De opbrengst was € 131.00.
J) Maria en Toon In de Break uit Euverem hebben al hun vrienden/vroegere zakenrelaties per
E-mail benaderd. De opbrengst was meer dan € 500,00.
15. Er hebben diverse artikelen in dag- en weekbladen en andere bladen gestaan.
Heeft U belangstelling om ze eens te lezen? Ga dan ook even naar:
http://www.abrazoamigos.nl/index.php?page=in-de-media
Er is ook een artikel bij dat in een Argentijnse krant gestaan heeft!!!
16. Er zijn tot nu toe 7 mensen die ons medegedeeld hebben dat ze “Un Abrazo para los
Amigos” als goed doel in hun testament opgenomen hebben.
17. Als er mensen zijn die ons nog willen verblijden met een (nieuwe) donatie dan kan dat
natuurlijk altijd door een overboeking op onze bankrekening: NL 66 ABNA 0545 4284 32 of
NL RABO 0307 0756 64, ten name van “Stichting Un Abrazo para los Amigos”.
18. Verder kunnen de mensen die belangstelling hebben in Argentinië, of in de projecten contact
opnemen met onze voorzitter. Hij kan jullie dan een door zijn echtgenote tijdens een
privébezoek gemaakte film over Argentinië, en in het bijzonder onze projecten laten zien.
Bel AUB wel even van te voren, want ze hebben maar beperkte zitplaatsen en echtgenote
Tonnie zet de koffie vers. ( telefoon 043-8519014, of mail mathroijen@hotmail.com )

4

Gedurende de maanden juli en augustus zullen er i.v.m de vakanties geen algemene
bestuursvergaderingen zijn. Als het nodig is, vindt er wel telefonisch/E-mailcontact plaats en zal er
waar nodig overleg zijn tussen de leden van het Dagelijks Bestuur.
Voor de mensen die op vakantie gaan: HELE FIJNE 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

PS: Voor de laatste informatie over onze projecten verwijzen wij jullie graag naar:
- www.abrazoamigos.nl en
- www.facebook.com/abrazoamigos
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