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Een omhelzing 
voor vrienden

Boy vertelt hoe hij betrokken is geraakt bij 
de AbrazoAmigos; ‘Mijn goede vriend en 
oprichter van de stichting, Math Roijen, werk-
te voor een wildgroothandel in Argentinië. 
Math haalde Argentijnen naar Nederland 
voor een opleiding -ze logeerden bij hem 
thuis- en heeft nog steeds een goed contact 
met deze mensen. Acht jaar geleden bezocht 
hij één van hen. ‘Osvaldo bleek straat-arm 
in een schamele krot te wonen, nauwelijks 
beschermd tegen weer en wind. Zijn rechter-
arm was tijdens het werk zwaar beschadigd, 
werken kon hij niet meer. Verzekerd ben je 
niet tegen zoiets in Argentinië en dus moest 
hij al zijn bezit verkopen om zijn verwondin-
gen in het ziekenhuis van Buenos Aires, 450 
kilometer van zijn woonplaats, te laten be-
handelen. Math en zijn zoon Jeroen besloten 
hem financieel te ondersteunen. 
Vervolgens werden ze met nog enkele schrij-
nende gevallen geconfronteerd. Math en 
Jeroen besloten toen in 2012 om samen met 
enkele ‘amigos’ uit hun eigen vriendenkring 
de stichting Un Abrazo Para Los Amigos op 
te richten. Zo bouwen we aan de toekomst 
van met name jonge mensen, maar ook 
anderen. We doen dat altijd via persoonlijke 
contacten.’

   ets betekenen voor een ander in nood, een ruggen-
steun zijn of iemand simpelweg vooruithelpen... Een the-
ma dat vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend lijkt 
te zijn. Boy Naaijkens uit Valkenburg vertelt hoe hij zijn 
steentje bijdraagt aan de stichting Un Abrazo Para Los 

Amigos, kortweg AbrazoAmigos. Deze stichting verwerft 
gelden voor de ondersteuning van hulpbehoevenden, 

daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan de hulp-
behoevenden in Argentinië. 

Door Danielle Schurgers

I

Projecten
Osvaldo en Elsa zijn een echtpaar op leef-
tijd. Als gevolg van een arbeidsongeval van 
Osvaldo is de financiële toestand sinds dit 
ongeval slecht. Osvaldo en Elsa krijgen van 
de stichting derhalve financiële ondersteu-
ning in hun levensonderhoud.
Osvaldo en Elsa kunnen door de ondersteu-
ning een normale levensstandaard voeren. 

Abril en Priscilla zijn twee jonge schoolgaan-
de meisjes uit één gezin. Ze zijn beiden de 
beste van hun klas, maar konden niet altijd 
naar school omdat het geld voor de bus ont-
brak.

Doel van de stichting is om deze meisjes – 
middels materiële steun – in staat te stellen op 
een goede wijze onderwijs te volgen. Hierbij 
moet gedacht worden aan bekostiging van 
schoolkleding, busabonnement, schoolboe-
ken etc.

In aanvulling op het project „Abril en Priscil-

la“ is besloten om verbetering van de woon-
situatie van de gehele „Familia Ortellado“ 
als één van de speerpunten aan te merken. 
Het gezin woonde met vier kinderen in een 
zeer vochtig huis, met niet overal kozijnen. 
Ze beschikten over 1 ruimte van ca 25 m2, 
die dienst deed als woonkamer, keuken en 
slaapkamer. Inmiddels heeft het gezin zélf 
-met hulp van „Un Abrazo Para Los Amigos“- 
de woning wind- en waterdicht gemaakt 
en zijn er al een aantal (nieuwe) kozijnen 
geplaatst. Ook zijn er 2 ruimtes gerealiseerd, 
die als slaapkamer zullen functioneren. In 
2016 zal een en ander met hulp van onze 
stichting verder afgebouwd worden. 

Opvang gehandicapte
kinderen
Van het ene project komt het andere in Azul. 
Zoals de inrichting van een dagopvanghuis 
voor 30 (meervoudig) gehandicapte kinderen 
en jong volwassenen: Sociedad Protectora 
de Ninos de Azul. In de loop der jaren heeft 
AbrazoAmigos de keuken ingericht, douches 
en toiletten laten maken en er werden matten 
en een rubberen vloer gelegd in de gymna-
stiekruimte om breuken bij het vallen te voor-
komen. 

Azul bouwt een plek voor nachtopvang van 
meervoudig gehandicapte jonge volwasse-
nen. Velen van hen zitten nu ‘s avonds, 
‘s nachts en in de ochtend tot 09.00 uur in 
een tehuis tussen demente ouderen. De ruw-
bouw voor de eigen opvang is klaar, maar 
door de crisis ontbreekt het budget voor de 
afbouw. Er is €100.000,- nodig voor de 
afwerking en inrichting. AbrazoAmigos wil 
dat bedrag zo spoedig mogelijk bij elkaar 
krijgen. Dit is het grootste project tot nu toe. 
We hebben nu ca. € 30.000,-  via donaties 
etc. bij elkaar gekregen.

Een divers en 
betrokken bestuur
De stichting is in 2015 verder geprofessio-
naliseerd. Boy vertelt: ‘We hebben een zeer 
betrokken bestuur met hart voor de zaak. De 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden, zelfs de onkosten 
die wij maken, krijgen we niet vergoed, 
waardoor de opbrengsten dus voor 100% 
worden besteed aan de doelen. Elk lid heeft 
een eigen aandachtsgebied binnen het 
bestuur.’

Op de foto het bestuur v.l.n.r.
•	 Bert	Salden	doet	de	pr	en	schrijft	teksten;
•	 Dorothé	van	Gestel	is	algemeen	bestuurs-
 lid en contactpersoon van het gezin 
 Ortadello;  
•	 Gerard	Creuëls	is	de	penningmeester;
•	 Math	Roijen	is	de	voorzitter	en	gaat	een		
 keer per jaar met zijn vrouw Tonny, voor  
 eigen rekening uiteraard, naar Argentinië  
 om de projecten te bezoeken.
•	 Jeroen	Roijen	is	de	secretaris	en	onder-		
 houdt de website; 

•	 Daniëlle	Smeets-	Wehrung	is	de	contact-	
 persoon voor bedrijven in Nederland; 
•	 Boy	Naaijkens	bedenkt	creatieve	acties	en		
 benadert eventuele sponsoren.

Daarnaast heeft de stichting de zogenaamde 
ANBI-status gekregen, waardoor donaties 
volledig fiscaal aftrekbaar zijn. AbrazoAmi-
gos heeft in het verleden verschillende acties 
op touw gezet. 
Boy vervolgt zijn verhaal: ‘Zo hebben we 
in Banholt op de rommelmarkt gestaan met 
een stand, collectebussen geplaatst op 10 
plekken in het Heuvelland, doen we aan 
direct mailing en zijn er nieuwe ideeën voor 
acties ontstaan. Zo komen we binnenkort met 
de actie ‘een steentje bijdragen’. Sponsoren 
krijgen, in een mailing, een mini edelsteent-
je toegestuurd om zodoende een donatie 
te stimuleren voor ons grote project t.b.v. 
de (meervoudig) gehandicapte jongeren. 
Daarnaast gaan we een benefietavond 
organiseren en zal er een actie plaatsvinden 
bij	Restaurant	Brazza	in	de	Grotestraat	in	
Valkenburg.
Boy hoopt in de toekomst zelf een bezoek te 
kunnen brengen aan Argentinië. ‘Het lijkt me 
mooi om met eigen ogen te kunnen zien hoe 
goed het geld daar besteed wordt!’

Wil jij ook 
een steentje bijdragen?
Kijk dan eens op: www.abrazoamigos.nl of 
op www.facebook.com/abrazoamigos 
Collectebussen van AbrazoAmigos zijn nu in 
Valkenburg te vinden bij garage Olympia, 
NatuurShop Madelief, Pub Henri VIII en bij 
de Big Ben Shop. Wilt u ons helpen met een 
actie, neem dan contact op met 
Boy Naaijkens Tel. 06 523 522 13 of met 
voorzitter Math Roijen Tel. 043 851 90 14.
Het bankrekeningnummer van de stichting is:
NL66 ABNA 0545 4284 32 t.n.v. 
UN ABRAZO PARA LOS AMIGOS.            <

• Math Roijen.              (foto: Wiel Opreij)  

(foto: Pol Beckers)  

• Het goede nieuws in de plaatselijke krant 


