
Beleidsplan
Amigos kent als doelstelling het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het
dorp San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners en van andere dorpen
en hun dorpsbewoners in de omgeving.

Het beleidsplan identificeert de volgende hoofdactiviteiten om deze doelstelling te
verwezenlijken:
 het organiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs,

gezondheidszorg, sport, cultuur en milieu;
 het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden binnen de

gemeenschap;
 het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde maar (financieel)

kansarme jongeren.

Daarbij hebben twee activiteiten de bijzondere aandacht, omdat deze worden gezien
als basis voor een verdere verbetering van leefomstandigheden:
 het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van getalenteerde maar

(financieel) kansarme mensen in de gemeenschap onder andere door het jaarlijks
verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde jongeren en

 het stimuleren van de economische ontwikkeling van de gemeenschap middels
het verstrekken van microkredieten aan mensen met goede ideeën die een
positieve impuls voor hun economische situatie of die van de gemeenschap
betekenen.

De werkwijze van Amigos is niet-partijpolitiek gebonden en resultaatgericht en
kenmerkt zich door het betrekken van de lokale bevolking bij de keuze en uitvoering
van projecten. Bovendien investeert Amigos in contacten met leden van de
dorpsgemeenschappen om gerealiseerde projecten te borgen en Amigos bij
eventuele nieuwe projecten te ondersteunen en vertegenwoordigen.

De dorpen zijn klein; met een relatief klein budget kan al veel worden bereikt.
Wanneer met de huidige bemensing meer geld wordt besteed, loopt Amigos het
risico dat de hulp naar mensen gaat die zelf in staat zijn om hun woon- of
leefomstandigheden te verbeteren en hulp uit Nederland niet (meer) nodig hebben.
Het realiseren van financiële groei is daarom niet een van de speerpunten van het
beleid op korte termijn. Alleen wanneer zich weer een groter project aandient, zal
daarvoor gericht fondsen worden geworven.

Wel investeert Amigos voortdurend in uitbreiding van het vrijwilligersnetwerk. In de
eerste plaats omdat gebleken is dat nieuwe of grotere projecten moeilijk van de
grond komen, wanneer er geen Nederlandse vrijwilliger in Guatemala ter plaatse
aanwezig is. De veiligheidssituatie in Guatemala is daarbij een groot aandachtspunt.
Hoewel er geen acute dreiging is en er ook geen sprake is van een extreem onveilige
situatie voor buitenlanders, is de situatie de laatste jaren beetje bij beetje steeds



verder verslechterd. Daarom wordt iedere keer dat een nieuwe vrijwilliger zich
aandient, opnieuw de afweging gemaakt of de situatie voor die betreffende
vrijwilliger veilig genoeg is om voor langere tijd naar Guatemala af te reizen.
In de tweede plaats vanwege de beperkte beschikbaarheid van de huidige groep
vrijwilligers in Nederland (waaronder de bestuursleden). Uitgangspunt blijft dat alle
werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Omdat dit in toenemende mate
een belemmering lijkt voor het snel en tijdig reageren op ontwikkelingen in
Guatemala, wordt naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden die de Spaanse taal
voldoende beheersen om met de mensen in Guatemala te communiceren.

Tot slot informeert Amigos haar zeer betrokken achterban via haar nieuwsbrief (per
post of per e-mail), het jaarverslag en de website. Op zeer kleine schaal wordt ook
gebruik gemaakt van Facebook. Omdat de contacten met de volgers op Facebook uit
Guatemala voor Amigos zeer waardevol zijn, wordt er een plan opgesteld voor hoe
Amigos actief via Facebook en LinkedIn kan communiceren.


