NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET EERSTE HALFJAAR 2018.
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 2018 in getallen
- Over het eerste halfjaar bedroegen de binnengekomen gelden € 58.645,52 ;
Deze bestonden uit:
€ 55.127,01
Donaties
€ 2.422,76
Inhoud collectebussen
€ 1.095,75
Overig (o.a. “actie water” Josefien Margraten en statiegeld-actie bij
Plus Eijsden, Plus Margraten en Albert Heijn Valkenburg en
Tombola CeRez Mode Eijsden)
- Wij betaalden € 465,38 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!
Gedurende het eerste halfjaar van 2018 konden wij € 33.024,90 aan donaties
overboeken naar onze projecten in Azul.
Zo kregen:
 Nachtopvang Azul
€ 6.500,00
 Families en kinderen / jongeren
€ 26.350,00
 Verzendkosten kleding, etc.
€
174,90,Uit ervaring weten wij inmiddels dat er tijdens de vakantiemaanden juli t/m september
weinig binnen komt. Toch hopen wij met uw hulp / uw donatie per maand € 2.500,binnen te krijgen ...
Zijn er opmerkingen, vragen, of suggesties, dan bel gerust even (043 – 851 90 14),
of stuur een mail naar info@abrazoamigos.nl ;
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2. Bijzonderheden succesvol afgesloten projecten
Project “Dagopvang Sociedad Protectora de Niños
De dagopvang voor 30 (meervoudig) gehandicapte jongeren draait inmiddels 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. Zo hopen wij op termijn nabij de dagopvang een rolstoelschommel
te kunnen plaatsen.
Nachtopvang “Sociedad Protectora de Niños”
Ook de nachtopvang is in principe gereed. We gaan in 2018, dankzij de hulp van de Bisschop
Bekkers Stichting en de stichting Het Vincentrum de buitenpatio (waar men bij goed weer ’s
avonds eet / verblijft) van een horizontale zonwering voorzien. Hierdoor zal ook de
temperatuur van de daarbij gelegen slaapkamers dalen. De realisatie zal op korte termijn
plaatsvinden.

Huidige situatie buitenpatio nachtopvang (met rechts de aangrenzende slaapkamers)
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Gehandicaptenvervoer Azul
Omdat wij nog steeds enorm trots zijn op het feit dat onderstaande bus met jullie geweldige
hulp eind 2017 aangekocht kon worden, hierbij nogmaals de foto. Het vervoer van onze
“Amigos” loopt heel goed.

3. De lopende projecten
Project “Comedor 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.
Het huidige gebouw van “Sol Real” is in zeer slechte staat, en dient volledig opgeknapt te
worden. Bedoeling is, zoals ook bij onze andere projecten is gebeurd, dat ouders en
vrijwilligers zélf voor uitvoering zorg dragen. “Un Abrazo Para Los Amigos” faciliteert enkel in
de aankoop van het onroerend goed en de aanschaf van materialen.
In totaliteit is een bedrag van € 50.000,- benodigd, bestaande uit een bedrag van € 17.500,voor de aankoop van het bestaande gebouw en de grond en € 32.500,- voor de verbouwing /
renovatie.
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Voor de benodigde € 50.000,- loopt er momenteel een wervingscampagne. Wij ontvingen
voor dit project tot en met 30 juni 2018 in totaal een bedrag van € 15.198,-;
Dus nog nodig € 34.802,-

Peuter-/kleuterschool “nr. 901”
Alle scholen in Argentinië hebben een nummer. Onze “Jardin” in Azul heeft nummer 901.
De school wordt momenteel door 250 peuters en kleuters bezocht. Omdat de lokalen op de
bovenverdieping door lekkages in het dak en door vocht etc. niet gebruikt kunnen worden is
dit aantal van 250 kinderen momenteel ook écht het maximum. De kleintjes bezoeken nu in
twee groepen de school, en wel één deel van 8.00 uur tot na het middageten, en een twééde
groep vanaf 14.30 uur tot ’s avonds na het avondeten.
De kinderen komen veelal uit arme / zeer arme gezinnen en komen écht voor het eten. Het
lesmateriaal is weliswaar oud, maar goed onderhouden en nog in redelijke staat. De
schoolleiding en de leerkrachten doen zich enorm veel moeite.
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Gezien de omvang van het totale project, wordt hierbij gekozen voor een aanpak in fases;
fondsenwerving voor een volgende fase pas gestart wordt ná afronding van de
fondsenwerving voor de voorgaande fase. De eerste 3 fases zijn als volgt onder te verdelen:
1. Buitenspeelplaats (Gereed)
2. Renovatie multifunctionele ruimte, keuken en toiletgroep voor de kleintjes
3. Dak hoofdgebouw, bovenverdieping en leslokalen
Waarom deze onderverdeling, en waarom in deze volgorde?
"Un Abrazo Para Los Amigos" vindt het belangrijk om kinderen, onbezorgd "kind"
te kunnen laten zijn. Veilig en beschut spelen, liefst met leeftijdgenootjes, is hierbij
één van de primaire levensbehoeften.
Naast onderwijs en spel zijn een goede hygiëne en voldoende voedsel essentieel voor
deze leeftijdsgroep. De toiletgroep, keuken en multifunctionele ruimte vormen derhalve ons
tweede deelproject. De bovenverdieping van het hoofdgebouw kan nu - als gevolg van
lekkages - niet op een veilige wijze gebruikt worden, en ligt daarom momenteel grotendeels
leeg. Na het aanpakken van het dak kan vervolgens de bovenverdieping weer gebruiksklaar
worden gemaakt.
Ad 2. Renovatie multifunctionele ruimte, keuken en toiletgroep voor de kleintjes
Naast onderwijs en spel zijn een goede hygiëne en voldoende voedsel essentieel voor deze
leeftijdsgroep. De toiletgroep en de keuken vormen derhalve, tezamen met de
multifunctionele ruimte, ons tweede deelproject.
De multifunctionele ruimte (eetzaal / overdekte binnenspeelplaats) biedt de mogelijkheid
om de kinderen gezamenlijk - buiten de leslokalen - overdekt te laten eten en spelen. Door
lekkages in het dak kan deze ruimte momenteel alleen bij droog weer gebruikt worden.
Ook de fondsenwerving voor de 2e fase hebben we succesvol af kunnen sluiten. Hiertoe is
het mooie bedrag van € 40.000,- bijeengebracht. Ook de uitvoering van de werkzaamheden
met betrekking tot de multifunctionele ruimte zijn in principe klaar. De motor (buiten) voor
de nieuwe airco en de nieuwe gordijnen dienen nog aangebracht te worden.
De werkzaamheden bij de keuken en de toiletgroep voor de kinderen zijn nog in volle gang.
Nu loopt de fondsenwerving voor het hoofdgebouw, de bovenverdieping en de leslokalen.
We denken hiervoor een bedrag van € 60.000,- nodig te hebben. Van dit bedrag is inmiddels
ontvangen € 31.491,-; Dus nog nodig € 28.509,-
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Situatie bij aanvang:

na regenbui

Het eindresultaat (zonder gordijnen)
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4. Families
Wij ondersteunen nu 5 gezinnen, en in totaliteit 15 kinderen / jongeren.
- Het huisje van de Familia Ortellado (Lucas en Gisela) is klaar.
- Het huisje van de Familia Laguna (Carlos en Milagros) is qua ruwbouw klaar.
Carlos is nu met de binnenwerkzaamheden bezig.
- Bij de Familia Gaitan (Paola en Walther) is de ruwbouw bijna klaar.
- Bij de Familia Gerez (Natali en Javier) zijn de werkzaamheden 14 dagen geleden gestart.
- Bij de Familia Cardozo (José en Laura) zal in 2019 gestart kunnen worden
Ook voor onderstaande kleine meid hebben zich 14 dagen geleden twee donateurs uit
Slenaken gemeld;

In Argentinië zijn nog voldoende kinderen die uw steun hard kunnen gebruiken. Mocht u als
gezin, familie of bedrijf één of meerdere kinderen financieel willen “adopteren”, neem dan
contact op met onze voorzitter, Math Roijen (bereikbaar via telefoon 043 – 851 90 14)
5. Tot slot
Nog enkele leuke wetenswaardigheden:
- We hebben nu 96 collectebussen op diverse locaties uit staan. De collectebussen zijn
volledig gesponsord, en de locaties werken eveneens belangeloos mee!!
Binnenkort zal een collectebus geplaatst mogen worden bij de vestigingen van VVV ZuidLimburg (5 locaties) en bij de vestigingen van Sevagram Zorg (6 locaties).
We zoeken nog nieuwe locaties!
- We hebben een prachtige banner. Heeft u een feest, receptie, etc., en wilt u dit koppelen
aan een actie voor het goede doel, neem dan even contact met ons op. Wij brengen U
dan graag deze banner, folders en een collectebus!
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-

We zijn onlangs gestart met de actie “Steentje Bijdragen”, welke door ons bestuurslid
Boy Naaijkens bedacht werd. Dit houdt letterlijk in dat u zélf de vermelde waarde van
een bepaalde hoeveelheid stenen, cement, balken, etc. kunt doneren ten behoeve van
de realisatie / renovatie van “Comedor Sol Real”.
Ook de PR-machine draait nog steeds op volle toeren. Recent zijn weer mooie en
inspirerende artikelen verschenen in diverse bladen. Verder staan we regelmatig met
een item op de kabelkrant van RTV Maas en Mergelland.
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 ook in 2017 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 in de collectebussen, of uw statiegeld-bijdragen bij de Plus te Margraten en
Gulpen blijven méér dan welkom!
De mensen die op vakantie gaan, wensen wij een fijne reis en een behouden terugkeer,
en degenen die niet op vakantie gaan wensen wij een fijne zomer!

Tenslotte MUCHAS GRACIAS voor hetgeen jullie reeds voor “UN ABRAZO PARA LOS AMIGOS”
GEDAAN HEBBEN OF HOPELIJK NOG GAAN DOEN. ZONDER JULLIE HULP KUNNEN WIJ HEN NIET
HELPEN!
UN ABRAZO GRANDE.
Namens het bestuur,

Jeroen Roijen,
Secretaris
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