NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET GEHELE JAAR 2019, EN DE DOORKIJK NAAR 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 jaar 2019 in getallen
- Over 2019 bedroegen de binnengekomen gelden € 142.245,- ;
 In 2018 was dit:
€ 119.074, In 2017 was dit:
€ 101.538,- Wij betaalden € 801,32 aan kosten, waarvan:
 Verzekeringspremie
€
272,25
 Bankkosten
€
528,07
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 0,37% van de
binnengekomen donaties. Alle andere kosten werden ofwel door de bestuursleden zelf
betaald, ofwel als donatie van betreffende bedrijven verkregen.
-

In 2019 konden wij € 165.500,- aan donaties overboeken naar onze projecten in Azul en
Tres Arroyos.
Zo kregen:
 Project “Nachtopvang”
€ 6.500, Project “Jardin 901”
€ 30.000, Project “Comedor Sol Real”
€ 61.500, Project “Colegio Holandès”
€ 15.000, Kinderen
€ 19.800, Huisjes diverse gezinnen
€ 17.750, Overig aan gezinnen
€ 2.250, Opstart 2 bedrijfjes
€ 6.750, Actie dekens daklozen Azul
€ 1.000,-
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In 2020 gaan wij in totaliteit naar de nu lopende projecten nog overboeken aan
aangegane verplichtingen:
 Project “Jardin 901”
€ 20.000, Project “Comedor Sol Real”
€ 37.250, Kinderen
€ 18.600, Opknappen huisjes
€ 20.300,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 2020
Wij hopen over het eerste half jaar 2020 een bedrag aan binnenkomende gelden te halen van
€ 40.000,- , en wel een bedrag van € 37.500,- aan donaties en € 2.500,- via de collectebussen.
De beoogde fondsenwerving over 2020 in zijn totaliteit is afhankelijk van nog te maken
keuzes omtrent eventuele nieuwe (grote) projecten, en de eventueel hiermee gepaard
gaande specifieke hulpvraag aan grotere donateurs / vermogensfondsen.

2. De lopende projecten
Project “Comedor Sol Real”
“Comedor Sol Real” is een ruimte waar de allerarmste kinderen binnen kunnen lopen voor
maaltijden en (buiten- en naschoolse) opvang. Ook kunnen ze hier kleding verkrijgen via een
soort “kledingbank”-principe.
Het gedeelte van de opvang is volledig klaar. Wij hopen voor dit deel in 2020 nog middelen
bijelkaar te krijgen voor de aanschaf van horizontale zonwering boven de 2 patios, een TV,
een airco, 2 gaskachels en enkele opbergkasten.

Oorspronkelijke situatie hoofdgebouw “Comedor”

Het eindresultaat
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Het gedeelte van de “Panadéria” (Bakkerij) is – op het tegelwerk na – bouwkundig geheel
klaar. Op korte termijn wordt gestart met het woon-/slaapgedeelte van het beheerdersechtpaar (José en Laura). Dezen zullen gedurende de renovatie tijdelijk in het bakkerijgedeelte gaan wonen. Als het woon-/slaapgedeelte gereed is, zal de bakkerij volledig
ingericht worden met oven, machines, werktafels, etc welke nodig zijn voor de exploitatie.

Peuter-/kleuterschool “nr. 901”
De school wordt momenteel door 240 peuters en kleuters bezocht. De kinderen komen
veelal uit arme / zeer arme gezinnen en komen onder anderen 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.
Op dit moment zijn de buitenspeelplaats, de toiletten, de keuken, de multifunctionele
ruimte, de voorgevel, en enkele leslokalen al klaar. In 2020 worden het dak van het
hoofdgebouw, de hal, het trappenhuis en de resterende leslokalen opgeknapt.

bovenverdieping hoofdgebouw:

oorspronkelijk

Na renovatie
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3. Families
Wij ondersteunen nu 18 gezinnen, en hebben in totaliteit voor 48 kinderen / jongeren een
donateur.
Voor onderstaande 3 kinderen zoeken we nog een (vaste) donateur!

Candela (10 jaar)

Agustin (11 jaar)

Mia (6 jaar)

4. G-Team
In 2019 hebben we (met hulp van een donateur uit Eijsden) ook een achttal “kanjers” van het
zogenaamde G-Team kunnen voorzien van sportkleding en verdere outfit (schoeisel en
tassen). Mede dankzij deze (en andere) hulp kunnen ze nu ook deelnemen aan wedstrijden
en toernooien. Het vervoer hierbij gebeurt met de eerder met onze hulp aangekochte
“minivan” !
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5. 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

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 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
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