NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
HIERBIJ ONZE NIEUWSBRIEF OVER HET EERSTE HALFJAAR 2021,
EN DE DOORKIJK FINANCIËLE GEGEVENS OVER HET HELE JAAR 2021.
Deze nieuwsbrief sturen wij 2 keer per jaar 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 2021 in getallen
- Tot en met juni bedroegen de binnengekomen gelden € 124.753,- ;
 In 2020 was dit:
€ 75.305,- Wij betaalden € 514,- 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 € 114.140,- aan donaties overboeken naar onze families,
kinderen en projecten in Azul. Vanaf de oprichting van onze stichting op 4 oktober 2013
tot en met 30 juni 2021 konden wij € 652.665,- overmaken naar onze kinderen, gezinnen
en projecten in Argentinië.
Doorkijk naar het tweede halfjaar 2021
Wij hopen over het tweede half jaar 2021 een bedrag aan binnenkomende gelden te halen
van € 25.000,- , waarvan donaties € 22.000,- en collectebussen € 3.000,-.
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”.
Gehandicaptenvervoer Azul
Ook het gehandicaptenvervoer draait reeds geruime tijd zónder verdere financiële hulp van
“Un Abrazo Para Los Amigos”.
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Project “Comedor Sol Real” / “Panadéria Sol Real”
Ook dit project is volledig klaar. De opvang van de (straat-)kinderen draait volledig en naar
volle tevredenheid. Datzelfde geldt voor de bakkerij / grootkeuken (Panadéria “Banholt”).
Vanuit de “Comedor” werden gedurende het eerste halfjaar 2021 enorm veel maaltijden
verstrekt. Verder draait ook de door onze stichting opgezette kledingbank - alwaar gratis
tweedehands kleding verstrekt wordt - enorm goed.

Kledingbank bij “Comedor Sol Real”

Peuter-/kleuterschool “Jardin 901”
Ook dit project werd succesvol afgesloten. Bouwtechnisch is alles klaar, en in de maand juli
kreeg de school met de hulp van onze stichting nieuw meubilair.

Nieuw meubilair “Jardin 901”
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Project “Colegio Holandes”
Ook dit project (zijnde realisatie van een lift bij de Nederlandse school in de plaats Tres
Arroyos, 200 km van de plaats Azul) werd recentelijk succesvol afgesloten.

Lift bij “Colegio Holandes”

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 speelplaats bij deze school is inmiddels gerealiseerd. De werkzaamheden aan het gebouw
liggen op dit moment, door Covid-19, stop. De verwachting is dat deze werkzaamheden op
korte termijn hervat kunnen worden.

Zicht vanuit speelplaats op gebouw en bijgebouwen “Jardin 916”
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3. Families
Wij ondersteunen nu 28 gezinnen, en hebben in totaliteit voor 71 kinderen / jongeren een
donateur. Er zijn nu 6 huisjes (nagenoeg) helemaal opgeknapt, en bij 2 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).

Familia Rigoli: Zo was de situatie

“Werk in uitvoering”

4. Wat deden we verder?
G-team / rolstoeldansen
Wij ondersteunden het G-team (voetbalteam voor mensen met een beperking) met
sportkleding en schoeisel, en rolstoeldansgroep “Diversos Danza” konden we letterlijk “op de
rit” zetten door ondersteuning bij de aanschaf van 4 speciaal geprepareerde
(dans)rolstoelen, kleding, schoenen en een mobiele oprijbaan / podium.

Rolstoelen dansgroep “Diversos Danza”
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Voedselpakketten
Het gaat nog steeds heel slecht in Azul. Covid-19 heeft een groot negatief effect, 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 in 2020 gestart met het verstrekken van voedselpakketten, waarvan er
inmiddels reeds ruim 1.000 verstrekt zijn.
Met de hulp van een bevriende stichting uit Maastricht zijn we in staat om ook gedurende
het 2e halfjaar weer circa 1.000 voedselpakketten te gaan verstrekken.

Dekens / slaapzakken
De acties voor de verstrekking van dekens en slaapzakken waren beiden een geweldig
succes. In totaliteit werden ongeveer 1.200 dekens en slaapzakken verstrekt. Ook dit jaar
worden de koude-records opnieuw gebroken. Ook aan deze kant van de wereld laat de
klimaatverandering zich van haar negatieve kant zien.

Deze blije gezichten spreken voor zich!
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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)

Blijf in deze Covid-19 tijd alsjeblieft nog steeds goed op uzelf en op uw naasten letten!
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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