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NIEUWSBRIEF 

 

Beste mensen, 

 

HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET EERSTE HALFJAAR 2019,  

EN DE DOORKIJK FINANCIËLE GEGEVENS OVER HET HELE JAAR 2019. 

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 eerste halfjaar 2019 in getallen 

- Tot en met juni bedroegen de binnengekomen gelden € 86.874,- ; 

 In 2018 was dit:  €   58.646,- 

 In 2017 was dit:  €   27.428,- 

 In 2016 was dit:  €   23.379,- 

- Wij betaalden € 558,- aan kosten; Dit volledige bedrag wordt door de  betreffende 

bedrijven via een (extra) donatie aan ons vergoed.  

WE KUNNEN DERHALVE NOG STEEDS AANTONEN DAT ELKE DONATIE VAN DERDEN 

VOOR 100% NAAR ONZE GOEDE DOELEN GAAT! 

 

Tot en met juni konden wij € 95.550,- aan donaties overboeken naar onze families, 

kinderen en projecten in Azul. 

 

Doorkijk naar het tweede halfjaar 2019  

Wij hopen over het tweede half jaar 2019 een bedrag aan binnenkomende gelden te halen 

van € 30.000,- , en wel een bedrag van € 27.500,- aan donaties en € 2.500,- via de 

collectebussen en deelname markten.  
 

Met jullie steun moet dit lukken! 

 

 

2. Succesvol afgesloten projecten 

Project “Dagopvang Sociedad Protectora de Niños 

De dagopvang voor 30 (meervoudig) gehandicapte jongeren is volledig klaar en draait nog 

steeds zónder verdere financiële hulp van “Un Abrazo Para Los Amigos”. We zijn wel nog 

wekelijks bij dit project betrokken, met name in de vorm van advisering en het aandragen 

van ideeën richting bestuur en management.  
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Nachtopvang “Sociedad Protectora de Niños” 

Ook de nachtopvang is gereed. Voor dit project geldt, net als voor de dagopvang, dat we nog 

wekelijks - in de vorm van advisering en aandragen ideeën richting bestuur en management -  

bij dit project betrokken zijn.  

 

 

Gehandicaptenvervoer Azul 

Het gehandicaptenvervoer draait gewoon perfect. Als gevolg van meer gebruik door de dag- 

en nachtopvang zelf, is het (semi-)commerciële vervoer voor derden wel flink afgebouwd. 

 

 

 

3. De lopende projecten 

Project “Comedor Sol Real” / “Panadéria Sol Real” 

“Comedor Sol Real” is een ruimte waarin voor de allerarmste kinderen een (warme) maaltijd 

bereid wordt op woensdag- en vrijdagavond, en zaterdag en zondag zowel ’s middags alsook 

‘s avonds. De andere maaltijden krijgen zij op school verstrekt. Ook fungeert de “Comedor” 

gedurende haar openingstijden als een soort buitenschoolse opvang, waar de kinderen sport 

en spel aangeboden krijgen, met de beperkte middelen die hiertoe voorhanden zijn.  

 

“Panadéria Sol Real” is een deelproject van de “Comedor”; Het is de bedoeling dat hier 

op termijn - naast producten voor de Comedor zelf - op professionele / 

semi-commerciële basis deegproducten (empañadas, eierkoeken, broden) gemaakt 

gaan worden, welke met bakfietsen in Azul verkocht gaan worden. Hiermee snijdt - net als bij 

ons project "gehandicaptenvervoer" - het "mes" dus aan twee kanten: werkgelegenheid en 

inkomsten voor de exploitatie van de Comedor, en daarnaast betaalbare deegwaren voor de 

allerarmsten in Azul. Deze Panaderia wordt gerealiseerd in een ruimte / bakkerij naast 

"Comedor Sol Real". 

 

Het met hulp van ons aangekochte gebouw van “Sol Real” verkeerde in zeer slechte staat, en 

moest – op advies van de bij het project (pro-deo) betrokken architect – volledig afgebroken 

worden. De werkzaamheden zijn in volle gang. Zoals dit ook bij onze andere projecten is 

gebeurd, worden de werkzaamheden nagenoeg volledig door vrijwilligers uitgevoerd.  

“Un Abrazo Para Los Amigos” faciliteert enkel in de aanschaf van materialen.  
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De ruwbouw van de nieuwe “Comedor” is inmiddels klaar, en bij de “Panadéria” gaat men nu 

de ramen en deuren plaatsen. De “Panadéria” is reeds – in afwachting van realisatie van de 

bakkerij – op bescheiden schaal opgestart.  

 

   
Een greep uit het assortiment van de “Panadéria” 

 

 

 

 

Peuter-/kleuterschool “Jardin 901” 

Bij de peuter-/kleuterschool zijn inmiddels de buitenspeelplaats, de toiletgroepen, de keuken 

en de multifunctionele ruimte volledig klaar. Het eindresultaat is prachtig! 

 

In 2019 zijn we gestart met het hoofdgebouw. Inmiddels zijn het dak en de voorgevel 

nagenoeg volledig gerenoveerd. De resterende werkzaamheden aan dak en gevel gebeuren 

tijdens de grote vakantie (januari / februari 2020). Verder is de bovenverdieping eveneens 

nagenoeg gereed, en is men begonnen met het volledig vernieuwen van de klaslokalen op de 

benedenverdieping. Dit gebeurt per lokaal. Wanneer deze gereed zijn komen vervolgens het 

trappenhuis en de kleine buitenpatio aan de beurt. 
 

De fondsenwerving van dit project werd in januari 2019 succesvol afgesloten, door een 

donatie van € 20.000,- van een stichting welke anoniem wenst te blijven. 
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Project “Colegio Holandes”  

Dit project betreft de Nederlandse school in de plaats Tres Arroyos. Deze plaats bevindt zich 

op ongeveer 200 km van de plaats Azul waar onze andere projecten zich bevinden.  

 

In de plaats Tres Arroyos bevindt zich de grootste Nederlandse kolonie in Argentinië. De 

Nederlandse gemeenschap heeft aldaar, samen met de Deense gemeenschap een eigen 

bejaardenhuis en kerkhof. Verder zijn zij, al weer heel wat jaren geleden, een eigen school 

begonnen en wel “Colegio Holandes”. Deze school wordt nu, buiten de Nederlandse 

kinderen, ook door andere nationaliteiten en Argentijnse kinderen bezocht. 

Het onderwijsaanbod omhelst het volledige gamma: Vanaf de peuterschool tot en 

met het voortgezet onderwijs. In totaliteit wordt de school bezocht door circa 

800 leerlingen, waarvan op dit moment 16 leerlingen met een beperking. 

 

De school ziet er heel goed verzorgd uit en de kwaliteit van lesgeven is enorm goed. De 

school bestaat uit 2 bouwlagen, te weten de begane grond en de eerste etage waar 

de bovenbouw (hogere klassen) zich bevindt. Omdat er géén lift is, en het enigste 

invalidentoilet beneden op de begane grond is, moest men de in eerste instantie alle 

gehandicapte kinderen steeds naar beneden/naar boven dragen aan het begin van de dag, 

tijdens de pauzes, als ze naar het toilet willen en aan het einde van de schooldag. 

Daar is men inmiddels noodgedwongen mee gestopt, omdat deze situatie voor de 

kinderen zelf en de onderwijzers niet meer vol te houden was. De kinderen met beperking, 

van alle leeftijden, krijgen momenteel samen les in één ruimte op de begane grond, en 

hebben derhalve géén contact met leeftijdgenoten en met hun eigenlijke onderwijzers.  

 

Als zodanig heeft de school nog nooit echt een beroep hoeven te doen op de financiële hulp 

van anderen. Echter nu wel, en dat komt door 2 redenen en wel: 

-  De Argentijnse staat heeft 3 jaar geleden alle scholen verplicht om voor minimaal 

2% van het totale leerlingaantal kinderen met een beperking op te nemen en 

passend onderwijs te bieden; 

-  De economische toestand in Argentinië is enorm slecht en daardoor hebben 

alle overheden de geldkraan dichtgedraaid  

 

“Un Abrazo Para Los Amigos” faciliteert de aankoop van de voor de bouw 

van de lift benodigde materialen. Hiertoe is een investeringsbedrag benodigd 

van € 15.000,-.    
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Beoogde locatie lift 
   

 
 

4. Families 

Wij ondersteunen nu 17 gezinnen, en hebben in totaliteit voor 45 kinderen / jongeren een 

donateur. Er zijn nu 4 huisjes (nagenoeg) helemaal opgeknapt, en bij 3 huisjes zijn de families 

zelf momenteel druk bezig met de renovatie en eventuele aanbouw. Ook hierbij worden de 

werkzaamheden nagenoeg volledig door de families zelf uitgevoerd. “Un Abrazo Para Los 

Amigos” faciliteert ook hier enkel in de aanschaf van materialen. 
 

        
De familie Gomez is druk bezig met de verbouwing van haar huisje 
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5. Tot slot 

Nog enkele leuke wetenswaardigheden: 

- Onze nieuwe folder is gereed. Deze wordt vanaf komende week verspreid tijdens 

markten, en als informatiemateriaal bij de collectebussen. 

- Op onze Facebook-pagina is inmiddels de mogelijkheid gecreëerd om “Un Abrazo Para 

Los Amigos” als goed doel te selecteren voor een zogenaamde verjaardags-actie.  

Bent u nog op zoek naar een “goed doel” dat u op Facebook aan uw verjaardag wilt 

linken, denk dan ook hierbij aan ons … 
Hulp hierbij nodig? Stuur ons even een privé-berichtje via Facebook of een mailtje 

- Recent zijn weer mooie en inspirerende artikelen verschenen in diverse bladen, ook 

mochten wij weer 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 nog steeds overmaken op: 

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

Ook uw contante giften (op inmiddels 100 locaties), of statiegeld-bijdragen op diverse Plus-locaties  

blijven méér dan welkom! 

 

 

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

