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NIEUWSBRIEF 

 

Beste mensen, 

 

HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF  OVER HET GEHELE JAAR 2020, EN DE DOORKIJK NAAR 2021. 

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.  

Omdat – als gevolg van COVID19 – géén van onze bestuursleden de projecten heeft kunnen 

bezoeken beperken we ons in dit geval tot een louter financiële weergave. Voor overige project 

gerelateerde informatie verwijzen we naar onze website en Facebook-pagina.  

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

 

1. Financiële informatie 

Het jaar 2020 in getallen 

- Over 2020 bedroegen de binnengekomen gelden € 159.723,- ; 

 In 2019 was dit:  € 142.245,- 

 In 2018 was dit:  € 119.074,- 

 In 2017 was dit:  € 101.538,- 

- Wij betaalden € 950,86 aan kosten, waarvan: 

 Verzekeringspremie     €       272,25 

 Bankkosten      €       678,61 

Iedere overboeking naar Argentinië kost ons € 10,-. De verzekeringspremie krijgen wij 

wederom als donatie teruggestort. Ten aanzien van de bankkosten is bij beide 

bankrelaties eveneens een verzoek tot vergoeding ingediend. Indien de bankkosten niet 

vergoed worden bedragen de kosten 0,42% van de binnengekomen donaties. Alle andere 

kosten werden ofwel door de bestuursleden zelf betaald, ofwel als donatie van 

betreffende bedrijven verkregen. 

 

- In 2020 konden wij € 179.725,- aan donaties overboeken naar onze projecten. De laatse 

5 jaar tezamen werd er een bedrag ad € 537.112,- overgeboekt naar onze gezinnen en 

projecten. 
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- In 2021 gaan wij in totaliteit naar de nu lopende projecten nog overboeken aan 

aangegane verplichtingen: 

 Project “Jardin 901”     € 12.500,- 

 Project “Jardin 916”    € 60.000,- 

 Project “Comedor Sol Real”    € 12.000,- 

 Kinderen     € 23.800,- 

 Opknappen huisjes     € 15.000,- 

 Rolstoel dansgroep    €   5.600,- 

 Overig      € 15.000,- 

 

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 naar het eerste halfjaar 2021  

Wij hopen over het eerste half jaar 2021 een bedrag aan binnenkomende gelden te halen van 

€ 90.000,-.  

 

 

 

 

2. Tot slot 

Nog enkele leuke wetenswaardigheden: 

- We hebben inmiddels circa 100 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! 

- Ook de PR-machine draait nog steeds op volle toeren. 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 
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Mist u informatie? 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 2020 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 100 locaties), of statiegeld-bijdragen 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 

mailto:mathroijen@hotmail.com

