NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET EERSTE HALFJAAR 2020,
EN DE DOORKIJK FINANCIËLE GEGEVENS OVER HET HELE JAAR 2020.
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 2020 in getallen
- Tot en met juni bedroegen de binnengekomen gelden € 75.705,- ;
 In 2019 was dit:
€ 86.874,- Wij betaalden € 517,- 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 € 109.950,- aan donaties overboeken naar onze families,
kinderen en projecten in Azul. Gedurende de periode 01-07-2015 tot en met 30-06-2020
was dat in totaal € 473.437,Doorkijk naar het tweede halfjaar 2020
Wij hopen over het tweede half jaar 2020 een bedrag aan binnenkomende gelden te halen
van € 50.000,- , en wel een bedrag van € 46.000,- aan donaties en € 4.000,- via de
collectebussen.
2. Situatie projecten
Project “Dagopvang Sociedad Protectora de Niños
De dagopvang voor 30 (meervoudig) gehandicapte jongeren draait reeds geruime tijd zónder
verdere financiële hulp van “Un Abrazo Para Los Amigos”.
Nachtopvang “Sociedad Protectora de Niños”
De nachtopvang ligt stil. Het gebouw dient momenteel als noodopvang voor Coronapatiënten. Het gebouw is hiertoe gevorderd door de plaatselijke overheid.
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Gehandicaptenvervoer Azul
Ook het gehandicaptenvervoer draait reeds geruime tijd zónder verdere financiële hulp van
“Un Abrazo Para Los Amigos”.
Project “Comedor Sol Real” / “Panadéria Sol Real”
Het gedeelte voor de opvang van de (straat-)kinderen is volledig klaar. Als gevolg van de
Corona wordt de “Comedor” nu ook gebruikt voor de verstrekking van voedselpakketten en
dekens. De “Panadéria” (bakkerij, annex grootkeuken) is op enkele machines na volledig
klaar en operationeel. Op dit moment wordt het woongedeelte van het beheerdersechtpaar,
Laura en José Cardoso, volledig gerenoveerd. Hierbij zijn alleen de muren overeind gebleven,
en wordt de rest geheel vernieuwd en (gebruiks- en brand)veilig gemaakt. Ondanks de
geldende beperkingen is de verwachting dat de werkzaamheden vóór 31 december 2020
gereed zijn.

Woongedeelte:

Zo was het …

Tijdens werkzaamheden

Peuter-/kleuterschool “Jardin 901”
Bij dit project is men momenteel druk bezig met de laatste loodjes. Aldaar liggen echter wel
alle werkzaamheden stil als gevolg van de Corona. Verwachting is (uiteraard afhankelijk van
verdere ontwikkelingen) dat de resterende werkzaamheden tijdens de grote vakantie (half
december 2020 tot en met half februari 2021) afgemaakt kunnen worden.
Project “Colegio Holandes”
Dit project betreft realisatie van een lift bij 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. Alle voorbereidende werkzaamheden, zoals de liftkoker, electrotechnische
installaties, enz., zijn klaar. Als gevolg van de “lockdown” zal de liftinstallatie op zich naar
verwachting pas gedurende de grote vakantie geleverd en geplaatst kunnen worden,
aangezien deze geleverd wordt door een gespecialiseerd bedrijf uit Buenos Aires.
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3. Nieuw project: “Jardin 916”
Het project “Jardin 916” betreft – net als het eerder genoemde project “Jardin 901” - een
peuter-/kleuterschool. “Jardin 916” is echter gelegen in een van de meest achtergebleven
buurten van Azul. Deze school wordt van maandag t/m vrijdag door circa 80 kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 5 jaar bezocht.
De “barrio” (buurt) waarin de school gelegen is, kent achterstanden op zowel sociaal,
cultureel en economisch gebied. Circa 90% van de in de buurt wonende gezinnen
beschikt niet over de financiële middelen om in de basisbehoeften van voedsel en
huisvesting te kunnen voldoen. De meeste ouders hebben geen werk en hebben de
lagere school en/of voortgezet onderwijs niet afgemaakt. Omdat in de “barrio” geen andere
gebouwen/voorzieningen (zoals buurthuis, bibliotheek en verenigingslokaal) aanwezig zijn,
hopen wij hier voorzieningen voor te realiseren bij het bestaande schoolgebouw.
Het bestaande schoolgebouw zelf dient volledig gerenoveerd te worden. Zo dient de keuken
vernieuwd en uitgebreid te worden, de toiletgroepen gerenoveerd te worden, en dient er
een multifunctionele ruimte (inclusief bibliotheek) te komen. Ook de buitenspeelplaats dient
opgeknapt te worden, en voorzien te worden van nieuwe/veilige speeltoestellen.
Tot slot dient het (school)meubilair vervangen de worden en de audiovisuele middelen
en overige didactische voorzieningen op adequaat peil gebracht te worden, alsmede
de rest van de inrichting.

4. Families
Wij ondersteunen nu 20 gezinnen, en hebben in totaliteit voor 55 kinderen / jongeren een
donateur. Er zijn nu 5 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, en de installatie van
waterleiding en elektro (dit i.v.m. wetgeving / veiligheid).
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5. Lopende acties
Voedselpakketten
Het gaat momenteel heel slecht in Azul. Corona heeft grote gevolgen, zowel op economisch
en sociaal vlak. De werkeloosheid, die al heel groot was, is schrikbarend toegenomen. Dit
veelal zonder uitkering voor de betreffende gezinnen. Om de ergste nood te ledigen zijn we
gestart met het verstrekken van voedselpakketten, waarvan er inmiddels 600 verstrekt zijn.
Met de hulp van een bevriende stichting uit Maastricht zijn we in staat om ook gedurende
het 3e kwartaal weer circa 300 voedselpakketten te verstrekken.
Dekens
De actie “Een deken voor een Amigo”, was een geweldig succes. Een deken kost, inclusief
vracht, bij een afname van 200 stuks per keer omgerekend € 5,75 per stuk. Tot nu toe
konden 800 dekens verstrekt worden. Deze dekens zijn en waren, als gevolg van de
ongekende kou op dit moment (het is daar nu winter) méér dan welkom!
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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)

Let in deze Corona-tijd goed op uzelf en op uw naasten! 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: Uw hulp blijft méér dan welkom!
U kunt ons nog steeds ondersteunen via een donatie op:
NL 66 ABNA 0545 4284 32 t.n.v. Un Abrazo Para Los Amigos, Banholt
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