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Voorwoord
Zeven is in veel culturen een magisch getal. Zo ook voor Stichting Amigos de San
Juan de Flores (Amigos). Met gepaste trots presenteren wij u dit jaarverslag,
waarin wij voor het zevende achtereenvolgende jaar verantwoording afleggen over
de ontplooide activiteiten en bereikte resultaten door Amigos in het dorpje San
Juan de Flores in Guatemala.
In Guatemala is in november 2007 een nieuwe president gekozen: Alvaro Colom.
Amigos hoopt dat dit zal leiden tot meer stabiliteit en rust in het land. Helaas is er
de laatste jaren een tendens zichtbaar van toenemend geweld, stijgende
voedselprijzen en toenemende inkomensongelijkheid, met als gevolg (meer) onrust
in de samenleving.
Dit heeft oprichtster Barbara Nijhuis er het afgelopen jaar niet van weerhouden
Amigos te verlaten om zich geheel te wijden aan haar nieuwe baan in Guatemala
als directeur van “Safe Passage”. Het bestuur wenst haar veel succes en heeft er
alle vertrouwen in dat zij met de haar kenmerkende inspiratie en daadkracht ook
die rol met verve vorm zal geven.
De toenemende werkdruk die daardoor is ontstaan (het bestuur bestaat inmiddels
uit minder personen dan ooit) noodzaakt een scherpere keuze te maken tussen
zaken die worden opgepakt en welke niet. Het bestuur tracht dat naar beste inzicht
in te vullen, zonder de essentie van Amigos tekort te willen doen. Gelukkig heeft
Amigos in 2007 het genoegen gehad voor een groot deel van het jaar in San Juan
vertegenwoordigd te zijn door vrijwilligster Simone Zweers.
Dankzij gulle giften uit Nederland kan Amigos haar activiteiten blijven uitvoeren.
Ieder jaar blijkt meer de impact van onze strategie van ‘duurzaam’ investeren in
opleiding van jongeren. De lichtingen van afgestudeerde bursalen worden groter
en deze jongelui kunnen hun bijdrage aan de samenleving gaan leveren.
Bestuurslid Annette Vonk is in oktober (op eigen kosten) bij de diploma-uitreiking
geweest van onze eerste bursalen voor een vervolgopleiding. Het mooiste
compliment voor ons werk vinden wij echter, dat in San Juan een groep bursalen,
op eigen initiatief, los van Amigos, een fonds heeft opgericht om een paar
dorpsgenoten een beurs te geven.
Wij zijn trots op de bereikte resultaten en nodigen u uit deze in dit jaarverslag
verder na te lezen. Wij hopen nogmaals zeven jaren van hulp aan San Juan te
kunnen geven!
Namens het bestuur van Stichting Amigos de San Juan de Flores,
Tjeerd Haima van der Wal
Voorzitter
maart 2008

Kinderen op straat in San
Juan de Flores.
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Amigos

Algemeen
De officiële naam van Amigos is voluit Stichting Amigos de San Juan de Flores en
betekent “Vrienden van San Juan de Flores”. Amigos is opgericht in 2000 en dankt haar
naam aan de vriendschap tussen de mensen in dit kleine dorpje in Guatemala en
Barbara Nijhuis. Deze vriendschap ontstond in 1998 toen Barbara er namens de
hulporganisatie ICA een jaar als vrijwilligster werkte en werd opgenomen in de dorpsgemeenschap. De doelstelling zoals deze in de statuten staat omschreven luidt: de
stichting heeft tot doel het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San
Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners.

“Amigos heeft tot doel
het bijdragen aan de
structurele ontwikkeling
van het dorp San Juan
de Flores te
Guatemala en haar
dorpsbewoners.”

Amigos is opgericht om zoveel mogelijk kinderen, moeders en vaders die zélf wat van
hun leven willen maken, maar daar niet de middelen voor hebben, een beetje te helpen:
met een beurs voor de middelbare school, een vakopleiding of een vervolgstudie, met het
creëren van mogelijkheden om samen te spelen en sporten in het dorp of met een
microkrediet om een eigen bedrijfje te beginnen.
In zeven jaar tijd is Amigos uitgegroeid tot een stichting die haar bestaan dankt aan de
bestuursleden en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de dorpsbewoners,
aan de donateurs die de resultaatgerichte benadering onderstrepen en het werk in San
Juan steunen met een financiële bijdrage én aan een (nog beperkte, maar groeiende)
groep vooral jonge inwoners van San Juan die zien dat er wat van het leven in San Juan
te maken valt als ze de geboden kansen maar grijpen. Met de financiële steun uit
Nederland hebben de dorpsbewoners in 2007 samen een aantal projecten gerealiseerd
waar we trots op kunnen zijn. In het hoofdstuk ‘4. Projecten’ kunt u meer lezen over het
afronden van het sportveld, de speeltuin en de ‘estudiantes estrellas’. Deze
ontwikkelingen geven het bestuur in Nederland het volste vertrouwen dat met een beetje
hulp van buitenaf de mensen uit San Juan wat van hun leven kunnen maken en dat ze
het niveau van overleven door alle kleine beetjes bij elkaar te sprokkelen kunnen
overstijgen.
Zolang er in San Juan nog kinderen zijn die heel graag naar school willen, maar waarvan
de ouders hen die kans niet kunnen geven, zal Amigos dit kleine dorp in de oostelijke
laaglanden van Guatemala blijven ondersteunen.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Amigos heeft tot half 2007 altijd uit drie of meer personen bestaan en is
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Benoeming tot
bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd. Het volgende overzicht toont de
samenstelling van het bestuur per 1 januari 2007.
naam

bestuursfunctie

bestuurslid sinds

B.G.M. (Barbara) Nijhuis

Voorzitter

2000

A.C.I. (Annette) Vonk-Jurrius

Secretaris

2002

T. (Tjeerd) Haima van der Wal

Penningmeester

2004

Overzicht bestuur Stichting Amigos de San Juan de Flores

Per 1 juli 2007 heeft Barbara Nijhuis een baan in Guatemala geaccepteerd bij de
organisatie Safe Passage. Daardoor was zij genoodzaakt om te stoppen met haar
bestuursactiviteiten voor Amigos. Per 1 juli 2007 bestaat het bestuur daarom uit Annette
Vonk en Tjeerd Haima van der Wal. Tjeerd Haima van der Wal heeft de functie van
voorzitter van Barbara Nijhuis overgenomen, de functies van secretaris en penningmeester worden door Annette Vonk ingevuld.

Gedoneerde shirts
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Alle bestuursleden vervulden hun bestuursfunctie onbezoldigd in hun vrije tijd naast
een betaalde baan en bekleedden geen andere (bestuurs)functies waarvan de
belangen mogelijk konden conflicteren met die van Amigos.
Hoewel Jifke Kuitse sinds 1 januari 2007 geen deel meer uitmaakt van het bestuur,
is zij de administratie van de financiën blijven verzorgen. Daarnaast hebben oudbestuursleden Teresa de Jong en Sascha van Belzen Amigos ondersteund bij het
maken van de nieuwsbrieven en het jaarverslag 2006 en het geven van presentaties aan en onderhouden van contacten met donateurs.
In 2006 heeft het bestuur 14 keer vergaderd, waarvan één maal om gezamenlijk de
strategie voor het jaar 2007 te bepalen. Tijdens de bestuursvergaderingen werden
als vaste agendapunten altijd de financiën en de voortgang van de projecten in San
Juan besproken en werden aan de hand van voorstellen uit San Juan besluiten
genomen over lopende en nieuw te starten projecten. Daarnaast waren regelmatig
terugkerende onderwerpen op de agenda onder andere fondsenwerving en
vernieuwing van de website.

“In oktober en
november 2007 heeft
Annette Vonk
een bezoek van
twee en een halve week
gebracht aan San Juan
om de verschillende
projecten te bekijken.”

Vertegenwoordiging in San Juan de Flores
Simone Zweers is (met een korte zomerpauze) van maart tot en met november
2007 namens Amigos als vrijwilligster in San Juan actief geweest. Onder haar
leiding is de bouw van het sportveld afgerond en feestelijk geopend. Daarnaast
heeft zij een aantal nieuwe projecten geïnitieerd en heeft zij de bursalen van
Amigos gevolgd. Het grootste gedeelte van de tijd die Simone in San Juan verbleef,
heeft de gastfamilie Amado haar onderdak geboden. Uiteraard ontvangen zij van
Amigos hiervoor een redelijke vergoeding voor kost en inwoning.
In oktober en november 2007 heeft secretaris/penningmeester Annette Vonk op
eigen kosten een bezoek van twee en een halve week gebracht aan San Juan om
de verschillende projecten te bekijken. Zij heeft onder andere de selectie-interviews
bijgewoond die Simone Zweers met de nieuwe bursalen voor 2008 heeft gehouden
en samen met Simone Zweers presentaties van de naaiprojecten bezocht en een
bezoek gebracht aan het Colegio.
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2. San Juan de Flores
Ligging
Het dorp San Juan de Flores in Guatemala (Midden-Amerika) ligt zo'n 80 kilometer ten
noordoosten van de hoofdstad Guatemala Stad tussen de bergen in de Oostelijke
Laaglanden van het departement El Progreso. Vanaf Guatemala Stad is de reistijd per
bus zo’n twee uur. De dichtstbijzijnde grotere plaats is Sanarate. Daar valt San Juan
samen met nog een tiental andere dorpen onder. Er is een groot aantal piepkleine
winkeltjes-aan-huis in San Juan, maar de grotere inkopen moeten toch in Sanarate
worden gedaan. Overdag rijdt er ieder uur een lokale bus van San Juan naar Sanarate
en meestal zit deze dan ook behoorlijk vol.
De bevolking
Het dorp telt ongeveer 2.500 ladino’s, afstammelingen van de Spaanse immigranten en
de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. San Juan beschikt over een kleine
gezondheidskliniek, die niet permanent open is, en een dorpshuis waar verschillende
activiteiten plaatsvinden (vergaderingen, feesten enzovoort). Verder zijn er
verschillende kerkjes, een kleuterschool, een lagere school en een middelbare school
(het Colegio). Slechts een aantal van de straten in het dorp is verhard en er is geen
waterleidingnet waar je op ieder gewenst moment gebruik van kunt maken; iets wat in
Sanarate en sommige andere dorpen in de gemeente wel is aangelegd. De
dorpsbewoners zijn veelal op zichzelf en (buitenlandse) organisaties aangewezen om
vooruitgang te boeken in het dorp.

“De belangrijkste
oorzaken voor de
heersende armoede zijn
een gebrek aan water,
een bijzonder droog
klimaat dat de landbouw
bemoeilijkt, een gebrek
aan werkgelegenheid in
Guatemala in het
algemeen, maar zeker in
San Juan en de nabije
omgeving en
analfabetisme.”

Het klimaat
Het klimaat in San Juan is veel warmer dan in Nederland. Planten die in Nederland als
kamerplant worden verkocht vind je daar volop in de natuur. De warmste periode van
het jaar is in februari en maart. Het kan dan met gemak 40ºC worden. Eind mei breekt
de regentijd aan die tot eind oktober zal duren. De regenbuien die dan kunnen vallen,
zijn veel heviger dan wij in Nederland gewend zijn. Omdat het echter het grootste deel
van het jaar droog en warm is, leveren die buien niet genoeg water op om in de
behoefte van het dorp voor de landbouw en het dagelijks gebruik te voorzien. Ook ligt
Guatemala in de regio die jaarlijks in augustus en september last heeft van orkanen. De
koudste periode van het jaar ten slotte valt rond november en december. Koud is
relatief, want in San Juan vriest het nooit. De temperatuur daalt dan op z'n laagst tot
zo'n 10ºC.
De levensstandaard
Hoewel zo langzamerhand, de televisie, auto, mobiele telefoon en zelfs een enkele dvdspeler zijn intrede in het dorp heeft gedaan en de mensen over het algemeen goed
gekleed gaan, is de levensstandaard van de bewoners nog altijd laag. De belangrijkste
oorzaken voor de heersende armoede zijn een gebrek aan water, een bijzonder droog
klimaat dat de landbouw bemoeilijkt, een gebrek aan werkgelegenheid in Guatemala in
het algemeen, maar zeker in San Juan en de nabije omgeving, en analfabetisme. De
mogelijkheden om zelf hulp te vragen bij instanties worden mede beperkt door de
geïsoleerde ligging van het dorp en het ontbreken van de specifieke kennis. Ook
schamen veel mensen zich voor hun armoedige situatie en zullen daarom niet snel om
hulp vragen.
Onderwijs
De meeste kinderen uit het dorp beginnen aan de lagere school. Het aantal kinderen
dat na de lagere school doorleert is groeiende, maar nog steeds klein. Ook gebeurt het
nog (te) vaak dat de lagere school niet eens wordt afgemaakt, omdat de ouders zelf
nauwelijks onderwijs hebben genoten en het belang van onderwijs niet inzien of het
gezin zo arm is dat het kind moet meehelpen inkomsten voor het gezin te genereren
door ofwel thuis of op het land mee te helpen.

San Juan de Flores
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Omdat er een direct verband is tussen het niveau van scholing en het verkrijgen van
een (goed betalende) baan, ondersteunt Amigos een aantal projecten op het gebied
van onderwijs. Naast beurzen voor de middelbare school en beroepsopleidingen
werd daarom in 2007 voor het eerst onderzocht of het vertrekken van beurzen voor
een universitaire opleiding tot de mogelijkheden behoort. In hoofdstuk ‘4. Projecten'
kunt u hierover meer lezen.

Een tuc-tuc uit
Sanarate

3. Doelstellingen
CHAMP-methode
Amigos probeert ieder jaar zo helder mogelijk verslag te doen van de verrichte
activiteiten en behaalde resultaten. Het meedoen aan de Transparantprijs draagt
hieraan bij, omdat dit het bestuur noopt om nog scherper na te denken over de
wijze waarop resultaten gecommuniceerd worden. In het kader hiervan heeft
(*)
Amigos besloten in het jaarverslag 2007 de CHAMP-methode te hanteren. Zie het
kader voor een korte toelichting van deze methode.
CHAMP onderscheidt indicatoren op vijf niveaus. Door deze in te vullen worden prestaties
meetbaar.
1.
Effect op de maatschappij: hoe wordt de maatschappij beïnvloed door het effect dat
Amigos bij haar doelgroep realiseert?
2.
Effect op de doelgroep: hoe wordt de situatie van de doelgroep van Amigos
aantoonbaar verbeterd door de output van Amigos?
3.
Output: welke concrete resultaten produceert Amigos met haar kernactiviteiten,
gebruikmakend van de inputfactoren (geld, vrijwilligers)?
4.
Activiteiten: hoe efficiënt zijn de kernactiviteiten van Amigos?
5.
Input: hoe effectief en efficiënt zijn de activiteiten die te maken hebben met de
inputfactoren, zoals fondsenwerving en werving van vrijwilligers?

De detailbeschrijving van de projecten volgens de CHAMP-methode zijn te vinden
in hoofdstuk ‘4. Projecten’.

“Amigos probeert ieder
jaar zo helder mogelijk
verslag te doen van de
verrichte activiteiten en
behaalde resultaten. Het
meedoen aan de
Transparantprijs draagt
hieraan bij.”

Aanscherping strategie eind 2006
Amigos heeft ten doel ‘het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp
San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners’. Sinds de oprichting
tracht Amigos deze doelstelling te verwezenlijken door:
•
•
•
•

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 scholieren;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

(*) CHAMP staat voor ‘CHarity Assessment Method of Performance’ en is een methode om de prestaties
van goede doelen organisaties inzichtelijker te maken. Voor meer informatie over deze methode zie
www.goededoelentest.nl. Het merk CHAMP® en de uitwerking van de methode CHAMP® zijn eigendom
van de Stichting Nationale Goede Doelen Test.
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Eind 2006 heeft Amigos besloten de wijze waarop deze doelstelling verwezenlijkt wordt
bij te stellen. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten:
•

•

•

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 scholieren;
het stimuleren van de economische ontwikkeling van de gemeenschap middels het
verstrekken van leningen aan mensen met goede ideeën die een positieve
(economische) impuls voor de gemeenschap betekenen;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met deze aanscherping tracht Amigos in te spelen op de realiteit van de dag waar een
balans gevonden moet worden tussen gewenste resultaten (wat?), de beschikbare
middelen om deze resultaten te bereiken (waarmee, met wie?) en de wijze waarop de
middelen worden ingezet om dat resultaat vervolgens te bereiken (hoe?).
In de tabel op de volgende pagina staan in zo concreet mogelijke – maar niet-financiële
– termen de doelstellingen van Amigos. Hierin kunnen worden afgelezen:
•
de doelstellingen voor 2007, vergeleken met de resultaten van 2007
•
de doelstellingen voor 2008, vergeleken met de doelstellingen van 2007
•
het een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2009

Jaarverslag 2007
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Doelstelling 2009

Doelstelling 2008

Resultaat 2007

Doelstelling 2007

(per 31-12-2007)

(per 31-12-2007)

(per 31-12-2007)

(per 31-12-2006)

1

Sportveld

n.v.t.

n.v.t.

afgerond

afronden

2

Speeltuin

n.v.t.

n.v.t.

afgerond

{geen}

3

Naaiproject

Afronden naaiproject

Afronden naaiproject in

Twee naaiprojecten

Uitbreiden naar

in Agua Salóbrega

San Juan (heeft drie

(San Juan, Agua

naburig dorp

(heeft drie jaar

jaar gedraaid)

Salóbrega) draaien

gedraaid)
4

Aanvulling salaris

succesvol

afgebouwd

Consolideren /

leraren
5

geconsolideerd

consolideren

afbouwen

Beurzen

Percentage bursalen

Percentage bursalen

2007: ongeveer 30%

Percentage bursalen

middelbare

consolideren op 20-

consolideren op 20-30%

van de leerlingen

in balans brengen

school (Colegio)

30%

krijgt een beurs

met totaal aantal

(tegen in 2006 nog

leerlingen

50%)
6

Beurzen

Groeien naar 14-16

Groeien: van 9 (2007)

Beroepsopleiding

beurzen

naar 12 (2008) beurzen

Beurzen

Groeien naar 3-4

Nieuw project: Twee

9 beurzen

Groeien: van 8 (2006)
naar 10 beurzen
(2007)

7

n.v.t.

n.v.t.

Universiteit

beurzen

beurzen in 2008

8

Microkrediet

Afhankelijk behoefte

10 microkredieten voor

12 microkredieten

10 microkredieten

naaimachines

voor naaimachines

voor naaimachines

9

Schoolmaterialen

Afhankelijk behoefte /

Afhankelijk behoefte /

Schoolborden (4

Afhankelijk behoefte /

prioriteit school

prioriteit school

lagere school, 2

prioriteit school

kleuterschool),
boeken voor
docenten lagere
school
10

Vrijwilliger

Wens: één

Wens: één

Simone Zweers

Wens: één

Speeltuin (zie 2)

Als de mogelijkheid

Verwachting: één
11

Nieuwe projecten

Als de mogelijkheid

Als de mogelijkheid zich

zich aandient

aandient

zich aandient

Overzicht doelstellingen Amigos 2007-2008-2009

Het plannen van projecten is soms lastig. Voor de doorlopende projecten kan
min of meer een meerjarenplan met bijbehorende begroting gemaakt worden.
Voor de kleinere incidentele projecten kan dit nagenoeg niet. Deze projecten
dienen zich op een bepaald moment aan, of niet. Dit is een samenspel tussen
de dorpsbewoners, de contactpersoon (de vrijwilliger) en het bestuur van
Amigos. Op het moment van voorstellen van een project bekijkt het bestuur of
het binnen de doelstellingen valt en of er voldoende middelen zijn om het uit te
voeren.
Bijzondere aandacht voor het sportveldproject
In 2007 is het langlopende project van het sportveld succesvol afgerond. Dit
heeft meer bloed, zweet en tranen gekost dan oorspronkelijk was voorzien en
gehoopt. Amigos is des te meer trots op dit resultaat, omdat het door de jaren
heen veel doorzettingsvermogen en capaciteit om tegenslag op te vangen
heeft vereist. Het veld wordt inmiddels intensief gebruikt en heeft de
dorpsbewoners geïnspireerd om diverse sportieve activiteiten op te zetten
(voor meer details zie hoofdstuk ‘4. Projecten’).
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2006

2005

Klas

Hele
beurs

Halve
beurs

Totaal
aantal
beurzen

1

1

5

6

1

1

2

6

1

7

2

1

3

4

5

1

6

3

7

10

3

2

2

4

3

7

10

4

3

7

Hele
beurs

Halve
beurs

Totaal
aantal
beurzen

Hele
beurs

Halve
beurs

Totaal
aantal
beurzen

14

Beroepsopleidingen

Universiteit

TOTAAL

18

24

1

3

0

3

4

0

4

3

1

4

2

3

0

3

3

1

4

0

3

2

1

3

0

0

9

8

4

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

23

26

28

35

42

51%

57%

Colegio:
Aantal
54
leerlingen
Percentage
26%
met beurs
Overzicht bursalen door de jaren heen: 2007-2005

Daarnaast is in het kielzog van dit project is ook nog een speeltuin gerealiseerd. Wat
betreft Amigos is er daarom voldoende reden om het project, dat helaas langer geduurd
en meer gekost heeft dan oorspronkelijk begroot, een succes te noemen.
Effectiviteit in termen van bemensing
In termen van bemensing heeft Amigos deels wel en deels niet de doelstellingen
verwezenlijkt. In 2007 is Simone Zweers twee perioden van ongeveer drie maanden
vrijwilligster geweest in San Juan. Gezien het belang van het hebben van een
vrijwilliger ter plekke, is dit een goed resultaat. Simone heeft de lopende projecten
gecontinueerd, een lopend project afgerond (het sportveld) en een nieuw project
opgezet en afgerond (de speeltuin). In Nederland is het vertrek van Barbara Nijhuis uit
het bestuur een stevige aderlating. Met haar verdwijnt een derde van het bestuur
zonder direct uitzicht op aanvulling.
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2002

Klas

Hele
beurs

Halve
beurs

Totaal
Aantal
beurzen

1

1

9

10

3

2

5

2

2

3

5

2

1

3

0

3

3

2

5

0

1

1

0

20

9

2

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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2

0

2

Colegio:
Aantal
39
leerlingen
Percentage
51%
met beurs
Overzicht bursalen door de jaren heen: 2004 - 2002

Financiële effectiviteit
In termen van fondsenwerving heeft Amigos ruimschoots haar doelstelling gehaald.
De vaste inkomsten van de donateurs (de ‘amigos’) zijn stabiel. Mede dankzij
actieve fondsenwerving is een aantal grote (maar incidentele) giften binnen
gekomen. De doelstellingen ten aanzien van de fondsenwerving zijn daarmee
ruimschoots gehaald.
Wat betreft de uitgaven is het gealloceerde deel van de begroting overschreden met
84,4%. Dit komt met name door het sportveld waar zich extra kosten bij de
afronding voordeden. Van het niet-gealloceerde deel van de begroting is 46,3%
uitgegeven aan nieuwe (in de begroting nog niet benoemde) projecten. Voor details
zie de jaarrekening: begroting boekjaar 2008 met een vergelijking van begroting en
realisatie 2007.
Gedoneerde shirts
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4. Projecten
Aanleg sportveld
Ruim twee jaar hard werken werd op zondag 13 mei 2007 beloond met een grandioze
opening van het sportveld in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de Nederlandse
ambassade en (toen nog) voorzitter van Amigos Barbara Nijhuis en onder grote
belangstelling van de dorpsbewoners. Na de officiële ceremonie met het spelen van de
volksliederen en het hijsen van de vlaggen, werden door verschillende groepen
leerlingen dansen uitgevoerd, was er een band en een DJ en werd er een voetbaltoernooi gespeeld. De INCAP (eigenaar van het terrein waarop het sportveld is
aangelegd) was vertegenwoordigd met een team voetballers en ook de dames van de
naaicursus hebben met een team meegedaan.
Maar voordat het zover was, gingen daar ook in 2007 nog menige zweetdruppels aan
vooraf. Nadat in de loop van 2006 bleek dat de oude muur aan de straatkant moest
worden vervangen door een nieuwe muur, is in januari en februari 2007 onder leiding
van een architect een nieuwe verstevigde draagmuur gebouwd met afwateringsbuizen.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn een aannemer en betaalde krachten
ingeschakeld, omdat hierbij deskundigheid en enige snelheid noodzakelijk waren.
Aan de smid uit het dorp werd de opdracht verstrekt om een toegangsdeur, doelen voor
het sportveld en deuren voor de toiletten te maken. De doelen zijn mooi en solide
geworden en kunnen voor zowel voetballen als basketballen worden gebruikt.
Rondom het hele veld is een omheining geplaatst zodat de ballen niet aan alle kanten
van het veld kunnen vliegen, maar ook om onbevoegd gebruik van het sportveld tegen
te kunnen gaan. De tribune en de muren van het sportveld zijn in een prachtige felle
kleur geel geschilderd en het veld zelf is groen gemaakt. Voor het zetten van de lijnen
is een speciale schilder ingehuurd. Rondom het veld zijn allemaal kleine kiezels gestort
om te voorkomen dat bij de minste of geringste regenval het rode zand op het veld
terecht zou komen. Ook is er naast de toiletten nog een urinoir voor de mannen
gebouwd.
Dat dit project meer heeft opgeleverd dan alleen maar een mooi sportveld, blijkt uit het
feit dat de jongeren van het sportveldcomité zelf een systeem hebben opgezet voor het
beheer van het sportveld. Voor georganiseerd gebruik van het sportveld (gymnastieklessen door de scholen, voetbaltoernooien) moet een klein bedrag worden betaald. Er
is een beheerder aangesteld die toezicht houdt en het sportveld enigszins vrij van afval
houdt. Ook hebben zij een voetbalcompetitie op zondag opgezet waaraan twaalf teams
meedoen (waaronder zelfs twee teams uit het naburige Sanarate) onder leiding van
een professionele scheidsrechter. Voor deelname betaalt ieder team per zondag
inschrijfgeld. Hiermee worden inkomsten verworven, zodat zij zelf (een deel van)
toekomstig onderhoud aan het sportveld kunnen betalen.
En onderhoud zal vroeg of laat zeker nodig zijn. Het sportveld wordt iedere dag
gebruikt. Er is bijna geen tijdstip op de dag dat het veld er verlaten bij ligt. Altijd zijn er
wel een paar kinderen op aan het spelen, grotere jongens tegen elkaar aan het
voetballen of een groepje meisjes aan het basketballen. Alles bij elkaar genomen is de
aanleg van het sportveld een succesvol project te noemen.
Helaas was er ook nog enige tegenslag. Door hevige regenval in september is een deel
van een van de zijmuren onder het door het water toegenomen gewicht bezweken. Het
resultaat was een lelijk gapend bruin gat in de mooie gele muur die de hele aanblik van
het sportveld ontsierde. Om verdere schade te voorkomen heeft het sportveldcomité het
gaas van het ingestorte deel van de muur losgeknipt en de losgeraakte palen in
veiligheid gebracht.

Het sportveld

“Dat dit project meer heeft
opgeleverd dan alleen
maar een mooi sportveld,
blijkt uit het feit dat de
jongeren van het
sportveldcomité zelf een
systeem hebben opgezet
voor het beheer van het
sportveld.”
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Omdat het sportveldcomité zo'n korte tijd na de opening nog niet genoeg inkomsten
had weten te verwerven om zulke ingrijpende schade te herstellen, heeft Amigos de
kosten voor het herstel van de muur op zich genomen. Bij het maken van de
plannen is een ingenieur uit Guatemala Stad betrokken en op basis van zijn
adviezen en aanwijzingen hebben de jongeren uit het sportveldcomité samen met
een aantal bouwvakkers uit het dorp de muur opnieuw gebouwd en geschilderd. Zij
hebben ervoor gezorgd dat deze muur steviger is dan de oude muur, zodat de
volgende hevige regenval niet meteen weer enorme schade zal berokkenen.
De opening van
het sportveld.

Ook blijven er nog een aantal onvervulde wensen open staan. Zo wil het
sportveldcomité het sportveld graag van lichtmasten voorzien, zodat er ook in de
avonduren van het sportveld gebruik kan worden gemaakt. Ook wil het comité een
dak boven de tribune bouwen om toeschouwers te beschermen tegen de felle zon.
Daarmee hopen zij onder andere meer vrouwen als toeschouwer naar het speelveld
te kunnen trekken, want tot op heden zijn het bijna alleen maar mannen die langs
de kant naar de wedstrijden zitten te kijken.

Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op
maatschappij

Effect op doelgroep
Gerealiseerde output

Activiteiten
Input

Sportveld
Aanleg van een multifunctioneel, afgeschermd en beheerd sportveld voor de jeugd van San Juan, de
gymlessen van de lokale kleuterschool, lagere school en middelbare school en (dorps)evenementen.
Voor gebruik, anders dan individueel gebruik, wordt een kleine vergoeding betaald, die weer gebruikt
wordt voor onderhoud.
Sport en recreatie
Trots in het hele dorp vanwege het mooiste sportveld in de regio; spontane opzet van competities;
deelname aan georganiseerde sportactiviteiten ook door onverwachte bevolkingsgroepen (vrouwen,
ouderen); meer sportende meisjes; vertrouwen in Amigos vanwege het tot een goed einde brengen
van dit mooie maar toch grote en lastige project.
Gezondere en blijere jeugd (belangrijkste beoogde gebruikers van het sportveld)
Omheind en beheerd multifunctioneel sportveld (10x20m) met voetbaldoelen en basketbalgoals dat
door de scholen voor hun gymlessen wordt gebruikt en waarop buiten de schooltijden door de
jongeren uit het dorp diverse competities (voetbal, basketbal) worden georganiseerd.
Gebruiksrecht voor het terrein regelen, bouwplannen opstellen, werkkrachten organiseren, terrein
egaliseren, aanleggen, beheercomité samenstellen.
EUR 14.000, waarvan EUR 6.250 in 2007, vrijwilligers die gedurende 3 jaar de gehele planning en
organisatie deden en inzet van dorpsbewoners die zelf voor een groot deel de werkzaamheden
hebben uitgevoerd.

Aanleg speeltuin
Na de aanleg van het sportveld op het terrein van de kleuterschool bleef er voor de
kleuterschool nog maar een klein stuk terrein over voor de kleuters om in het
speelkwartier op te spelen. Daar kwam nog bij dat het terrein zeer oneffen was met
diepe geulen bij de muur van het sportveld. De directrice van de kleuterschool had
daarom al eens bij Amigos geïnformeerd naar eventuele mogelijkheden om dit stuk
terrein op te knappen. Uit deze contacten is het idee ontstaan om een speeltuin te
maken op het resterende stuk grond voor de kleuterschool. Afgesproken werd dat
Amigos de materialen zou financieren en dat de school in samenwerking met de
ouders van de kleuters de werkzaamheden voor zijn rekening zou nemen.
Egaliseren terrein
speelveld.

In zeer korte tijd is er een comité opgericht dat de aanleg van de speeltuin zou gaan
coördineren. Zo moeizaam als het met de aanleg van het sportveld is gegaan, zo
voorspoedig verliepen de werkzaamheden voor de speeltuin. Het was alsof Amigos
haar betrouwbaarheid had bewezen met de aanleg van het sportveld en velen nu in
vol vertrouwen hun tijd en energie wilden steken in dit nieuwe project. Onder het
toeziend oog van vrijwilligster Simone Zweers werden in rap tempo allerlei
activiteiten ondernomen en voor haar vertrek uit San Juan eind november was het
terrein geëgaliseerd, waren de speeltoestellen geleverd en waren de overige
benodigde materialen zoals cement en stenen gekocht. Na haar vertrek is het
comité verder gegaan met de aanleg van de speeltuin. Begin 2008 is het project
afgerond en is de speeltuin feestelijk geopend.
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Effect op maatschappij
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Activiteiten
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Speeltuin
Aanleg van een afgeschermde en beheerde speeltuin op het terrein van de kleuterschool,
waarin de leerlingen kunnen spelen in de pauzes en die daarnaast toegankelijk is voor alle
kleuters buiten de schooltijden om er te spelen zonder dat daarvoor hoeft te worden betaald.
Welzijn en recreatie
Trots op de mooie speeltuin in het dorp, gestegen gevoel van eigenwaarde omdat deze
speeltuin door de bewoners zelf is aangelegd, een zeker gevoel van veiligheid omdat ouders
weten dat er een relatief veilige speelplek is voor hun kleine kinderen
Gezondere en blijere kleuters (belangrijkste beoogde gebruikers van de speeltuin)
Een veilige plek in het dorp voor kleuters om te spelen zijnde een speeltuin met diverse
speeltoestellen (zoals een wip, klimtoestel en glijbaan).
Toestemming vragen aan de eigenaar, instellen van een speeltuincomité, bouwplannen
opstellen, speeltoestellen uitzoeken, werkkrachten organiseren, egaliseren terrein, plaatsen
speeltoestellen.
EUR 2.300, inzet van een vrijwilliger gedurende een half jaar voor de begeleiding van het
comité (dat verder de uitvoering van de werkzaamheden verzorgde).

“Zo moeizaam als het met
de aanleg van het
sportveld is gegaan, zo
voorspoedig verliepen de
werkzaamheden voor de
speeltuin.”

Het naaiproject
In 2007 werd er voor het derde opeenvolgende jaar met steun van Amigos een
naaicursus in San Juan aangeboden. Zeventien dames hebben aan de lessen
deelgenomen. Dat de dames ook dit jaar weer veel geleerd hebben, lieten zij begin
november tijdens een wervelende show in het dorpshuis zien aan veel
belangstellenden uit het dorp, hun medecursisten uit Agua Salóbrega en vrijwilligster
Simone Zweers en bestuurslid Annette Vonk.
De lessen worden op een gedegen en gestructureerde manier gegeven, waarbij er
veel ruimte is voor individuele uitleg. Dit maakt het mogelijk om van tijd tot tijd nieuwe
cursisten in de groep toe te laten, wanneer een cursist tussentijds stopt met de
lessen.

Een cursiste van het
naaiproject.

Oorspronkelijk zou de cursus in mei 2008 voor het laatst worden gegeven. Op
verzoek van de cursisten is eind 2007 echter besloten om de cursus met drie
maanden te verlengen om de dames in de gelegenheid te stellen om verschillende
onderdelen van schooluniformen te leren naaien. Daarnaast worden de dames die
op een later moment zijn begonnen met de naaicursus in de gelegenheid gesteld om
na augustus nog voor een bepaalde tijd door te gaan met het volgen van naailessen.
Zo zullen zij ook in de gelegenheid worden gesteld om alle kneepjes van het vak te
leren.
In januari 2007 zijn voorts maar liefst 24 vrouwen in het naburige dorp Agua
Salóbrega (eveneens vallend onder de gemeente Sanarate) met veel enthousiasme
aan de naaicursus begonnen. Zij hebben zelf gezorgd voor een geschikte ruimte en
een donatie van maar liefst 8 naaimachines geregeld. Ook zij moesten natuurlijk
laten zien wat zij in dit eerste jaar hadden leren maken. Eind oktober werd er daarom
een presentatie georganiseerd op het schoolplein van de dorpsschool in Agua
Salóbrega. Daarbij waren hun medecursisten uit San Juan, belangstellenden uit het
dorp en vrijwilligster Simone Zweers en bestuurslid Annette Vonk aanwezig.
Hoe succesvol het project in Agua Salóbrega is, blijkt uit het feit dat maar liefst vier
van de cursisten al na zeven maanden les hun eerste zelfgemaakte kleding
verkopen.
Omdat het naaiproject in Agua Salóbrega eveneens heel succesvol is, heeft Amigos
besloten om ook in Agua Salóbrega de drie jaar vol te maken. Het project zal in 2008
dus worden gecontinueerd.
Hoewel het de bedoeling was om in 2007 te beginnen met het opzetten van een
naaiatelier/coöperatie, kwam dit idee voor de dames uit San Juan nog te vroeg. Zij
hebben aangegeven daarmee liever te wachten tot zij de volledige cursus in 2008
hebben afgerond.

Kleding gemaakt door
vrouwen van de
naaicursus.
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Net als in 2006 heeft Amigos een aantal dames in de gelegenheid gesteld om met
behulp van een microkrediet een naaimachine aan te schaffen. Meer hierover kunt
u lezen verderop in dit hoofdstuk onder het kopje 'Microkrediet'.

Projectnaam
Omschrijving project

Naailes.
Sector
Effect op maatschappij
Effect op doelgroep
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

“Ten opzichte van
voorgaande jaren zijn er
bijna twee maal zoveel
kinderen aan de
middelbare school
begonnen.”

Naaiproject
Groepen dames krijgen wekelijks naailes van zeer ervaren lerares. Materialen worden door
Amigos betaald. Wel wordt een wekelijkse kleine bijdrage gevraagd van de leerlingen. Eens per
jaar wordt een modeshow gehouden om het geleerde te tonen aan het dorp en
vertegenwoordigers van Amigos.
Onderwijs en emancipatie
Hoger opgeleide vrouwen, meer evenwicht tussen mannen en vrouwen, meer economische
participatie door vrouwen.
Vrouwen hebben geleerd zelfstandig kleren te naaien, participeren in het publieke leven met
meer zelfvertrouwen, nemen initiatieven om kleding te maken voor commerciële doeleinden.
San Juan: 14 goed opgeleide naaisters
Agua Salóbrega: 24 goed opgeleide naaisters
1 naailes per persoon per week van 4 uur; groepen in twee plaatsen: San Juan (2 groepen van 7
personen per week) en Agua Salóbrega (3 groepen van 8 personen per week).
EUR 3.000 (salaris lerares en aankoop materialen), bijdrage leerlingen EUR 0,50 per les, af en
toe controle van de voortgang van het project door de aanwezige vrijwilliger

Het Colegio (de middelbare school)
Door een met de hulp van Barbara Nijhuis goed opgezette voorlichtingscampagne
over het belang van onderwijs heeft het Colegio in 2007 een spectaculaire groei van
het aantal leerlingen in het eerste jaar weten te realiseren. Ten opzichte van
voorgaande jaren zijn er bijna twee maal zoveel kinderen aan de middelbare school
begonnen. De toename van het aantal leerlingen maakt de financiële positie van de
school minder kwetsbaar.
Temeer omdat de leraren van het Colegio ook in 2007 van Amigos maandelijks een
aanvulling op hun salaris hebben ontvangen. Per vak dat ze geven ontvangen ze
iedere maand 100 Quetzales. 70 daarvan wordt door het Colegio zelf betaald, 30
daarvan geeft Amigos. Daarmee worden de salarissen enigszins concurrerend met
scholen in de omgeving van San Juan.
Daarnaast heeft Amigos voor het zesde jaar op rij een bonus aan de leraren
uitgekeerd die dient ter overbrugging van de vakantiemaanden november en
december waarin de leraren traditioneel geen salaris krijgen uitbetaald.
Amigos is dan ook verheugd om te kunnen vermelden dat al deze ontwikkelingen
ertoe hebben geleid dat het Colegio het jaar 2007 met een klein positief saldo heeft
kunnen afsluiten.

Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op maatschappij
Effect op doelgroep
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

Financiële steun colegio (middelbare school)
Bijdragen aan het salaris van de leraren van het colegio, zodat het salaris meer marktconform
is. Betalen van een bonus aan de leraren van het colegio, omdat zij in november en december
geen salaris ontvangen.
Onderwijs
Continuïteit in het lerarencorps waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het dorp hoger is.
Een beter salaris voor de leerkrachten, waardoor de leraren minder snel geneigd zijn een
andere baan te zoeken, omdat het inkomen te laag is.
Hoger salaris voor de (zeven) leraren van het colegio, behoud van leraren voor het colegio.
Betaling aan het colegio
EUR 1.500, inzet van een vrijwilliger voor het doen van de betalingen
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Studiebeurzen
Amigos biedt financiële steun in de vorm van studiebeurzen aan gezinnen die het
lesgeld zelf niet kunnen opbrengen. Deze beurzen worden verstrekt aan leerlingen
van het Colegio en aan leerlingen die een beroepsopleiding volgen. In 2007 verstrekte
Amigos in totaal 23 (hele of halve) beurzen, veertien voor het Colegio en negen voor
een beroepsopleiding.
Een hele beurs voor het Colegio kost omgerekend ongeveer 130 euro per leerling per
jaar. Voor een vervolgopleiding varieert dit van ongeveer 220 euro tot 350 euro per
leerling per jaar. De beurzen worden in termijnen rechtstreeks aan de school
uitgekeerd. Met de leerlingen en hun ouders wordt afgesproken dat zij een
studiebeurs ontvangen op voorwaarde dat hun studieresultaten en gedrag op school
goed zijn en zij betrokkenheid tonen bij projecten in het dorp. Tijdens het schooljaar
worden de bursalen gevolgd door de vrijwilliger ter plaatse. Dit gebeurt aan de hand
van rapporten, evaluaties van leraren en waar mogelijk eigen waarnemingen op de
school.

Simone
voor het Rosario.

Omdat helaas niet alle bursalen zich voorbeeldig gedragen en goede resultaten halen
op school, heeft Simone Zweers zich in de tweede helft van het jaar bezig gehouden
met het duidelijk in het Spaans op schrift stellen van de criteria van Amigos om een
beurs te ontvangen en te behouden. Op basis daarvan heeft zij vervolgens –
eveneens in het Spaans – contracten opgesteld die bij het toekennen van een beurs
door zowel de bursaal en zijn of haar ouders als een vertegenwoordiger van Amigos
moeten worden ondertekend. Als een jongere of zijn ouders weigeren om het contract
te ondertekenen, zal geen beurs worden verstrekt. Hiermee willen wij bereiken dat
alle bursalen zich serieus zullen inzetten en hun best zullen doen voor het behalen
van goede resultaten op school. Ook hopen wij te voorkomen dat in eerste instantie
goede motivatie wordt geveinsd, maar in de loop van het jaar de bursaal toch de
school verlaat wegens gebrek aan voldoende motivatie. Omdat Amigos een maximum
aantal beurzen toekent per jaar, betekent uitval van bursalen immers een gemiste
kans voor iemand die wel serieus naar school had willen gaan.
Criteria voor het toekennen van beurzen
Omdat de economische situatie voor vrijwel alle gezinnen in San Juan slecht is,
is het niet eenvoudig om te bepalen wie van de kinderen in het dorp in
aanmerking komen voor een beurs. In overleg met de leraren (van de
basisschool en het Colegio) worden potentiële bursalen geselecteerd aan de
hand van objectieve criteria:
• De schoolresultaten.
• De economische situatie van het gezin (zaken die hierbij een rol spelen zijn:
het arbeidsethos en de gezondheid van de ouders, het maandelijkse inkomen,
de grootte van het gezin).
De vrijwilliger ter plaatse brengt een bezoek aan de voorgedragen leerlingen en
hun families om deze criteria te toetsen en om inzicht te krijgen in andere
relevante factoren; zoals:
• Het gedrag van het kind op school.
• De betrokkenheid van de ouders: Ondersteunen zij hun kind bij de opleiding?
Krijgt het voldoende tijd om huiswerk te maken?
Daarnaast hanteert Amigos een aantal andere richtlijnen:
• Het streven is om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de families
zo groot mogelijk te houden. Het uitgangspunt is dan ook om halve beurzen te
verstrekken. Alleen in zeer schrijnende gevallen wordt een hele beurs
toegekend.
• Er wordt een grens gesteld aan het aantal bursalen op het Colegio door aan
niet meer dan de helft van het aantal leerlingen een beurs toe te kennen.

“Met de leerlingen en hun
ouders wordt afgesproken
dat zij een studiebeurs
ontvangen op voorwaarde
dat hun studieresultaten
en gedrag op school goed
zijn en zij betrokkenheid
tonen bij projecten in het
dorp.”

Jaarverslag 2007
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Dat niet alleen Amigos vindt dat onderwijs heel belangrijk is voor de jongeren in San
Juan blijkt wel uit het feit dat alle bursalen zich in 2007 verenigd hebben onder de
naam 'Estudiantes Estrellas, unidos por un futuro mejor' met als doel om zoveel
geld bijeen te brengen dat zij zelf in 2008 vier jongeren een halve beurs voor het
Colegio kunnen geven. De gedachte hierachter is dat zij, omdat zij hulp ontvangen,
ook graag hulp aan anderen willen geven. Zij hebben fondsen geworven door zelf
geld te geven en verschillende fondsenwervende evenementen te organiseren. Zo
hebben ze een aantal keren een loterij gehouden en een voetbalkampioenschap
voor meisjes georganiseerd. Ze zijn heel erg gemotiveerd en hebben alles op alles
gezet om hun doelstelling te bereiken. Amigos juicht vanzelfsprekend dergelijke
initiatieven van harte toe!
Studiebeurzen Colegio
Er gingen in 2007 54 leerlingen naar het Colegio waarvan er veertien een hele of
halve beurs van Amigos ontvingen. Het merendeel van deze bursalen heeft het
prima gedaan. Eén bursaal bleek niet echt gemotiveerd en is halverwege het jaar
met school gestopt. Hoewel van een enkeling de motivatie te wensen overliet,
hebben alle overgebleven bursalen met goede cijfers het jaar afgesloten.

klas naam

type beurs

start beurs

opmerkingen

1 1

Herrera, Edel Isel

hele

2007

2 1

Sol Herrera, Baldomero

halve

2007

3 1

Enrique Morales, Brandon

halve

2007

4 1

Ramos Rodas, Gustavo Adolfo

halve

2007

5 1

Hernandez Ramos, Sonia

halve

2007

6 1

Perez, Barbara

halve

2007

7 2

Hernandez Palencia, Elda Mahely

halve

2007

8 2

Herrera Amarilis, Yocelin

halve

2007

9 2

Ramos Estrada, Walter Ottoniel

halve

2006

10 2

Salvatierra Hernández, Antonia

hele

2006

11 3

Hernández, Victor Donaldo

hele

2005

afgestudeerd

12 3

Martinez Hernandez, José Anael

halve

2005

afgestudeerd

13 3

Morales Ramirez, Edwin Adolfo

hele

2005

afgestudeerd

14 3

Hernández Barrientos, Hercilia

halve

2005

afgestudeerd

halverwege gestopt

Overzicht bursalen Colegio

Amigos heeft voor het nieuwe schooljaar vijf nieuwe bursalen geselecteerd voor de
eerste klas. De beurzen aan de leerlingen die in 2008 naar de tweede en derde klas
gaan, worden op twee gevallen na gecontinueerd. Een van de kinderen die geen
beurs meer krijgt, heeft besloten om te stoppen met school vanwege
gezondheidsproblemen, het andere kind heeft aangegeven geen beurs meer te
willen ontvangen.
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Beurzen colegio (middelbaar onderwijs, leeftijd 12-15 jaar)
Ieder jaar worden aan het einde van het schooljaar (nov/dec) bursalen voor het komende jaar
geselecteerd. Er worden hele en halve beurzen vergeven, toegekend op basis van motivatie en
economische draagkracht. Gedurende het jaar worden de schoolresultaten van de bursalen
gecontroleerd, immers voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best doen. In
principe wordt een beurs toegekend voor de hele schoolperiode (3 jaar).
Onderwijs
Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de arbeidsmarkt verbeteren
de economische situatie in het dorp en daarmee op termijn de leefomstandigheden.
Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk of toelating tot een
vervolgopleiding, waardoor de (ex-)bursaal meer zelfvertrouwen heeft en het gevoel heeft er toe
te doen.
14 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden gekund).
Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van beurzen direct aan de
school, opvragen resultaten bursalen.
EUR 1.300, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, het verrichten van de
betalingen aan de school en om af en toe de resultaten van de bursalen te controleren

Studiebeurzen beroepsopleidingen
In 2007 ontvingen negen jongeren een beurs voor een beroepsopleiding. Helaas
hebben niet alle bursalen voor de beroepsopleidingen het even goed gedaan in 2007.
Omdat beterschap is beloofd, zullen toch alle beurzen in 2008 worden gecontinueerd.
Hoogtepunt bij de studiebeurzen voor de beroepsopleidingen was het afstuderen van
de drie jongeren die in 2005 als eerste een beurs van Amigos kregen om een
beroepsopleiding te gaan volgen. We zijn er zeer trots op dat Bill, Huber en Victor in
oktober zijn afgestudeerd als automonteur.
Voor 2008 zijn er zeven nieuwe bursalen geselecteerd.
klas naam leerling

type beurs

start beurs

richting

11

Diaz, Anibal

hele

2007

autotechniek

21

Flores Rodas, William Emanuel

hele

2007

electrotechniek

31

Ramos Estrada, Edwin Isaac

hele

2007

boekhouding

42

Gomez Amado, Ottoniel

hele

2006

ICT techniek

52

Moscoso, Vitalia Azucena

hele

2006

ICT techniek

62

Morales Aquilar, Ovidio

hele

2006

boekhouding

73

Gomez Aguilar, Huber Waldemar

hele

2005

autotechniek

83

Ortiz Ramos, Bill Jonatan

hele

2005

autotechniek

93

Pineda Amado, Victor Manuel

halve

2005

autotechniek

Huber, Victor en Bill na
hun diplomauitreiking
met Barbara en een
vriend (oktober 2007).

Overzicht bursalen beroepsopleidingen

Helaas blijkt in de praktijk dat het zelfs voor onze bursalen die net afgestudeerd zijn aan
een vervolgopleiding niet zo heel gemakkelijk is om werk te vinden. Van de vier
jongeren die in 2007 zijn afgestudeerd, willen er drie gaan werken. Tot op heden is het
hen nog niet gelukt om een baan te vinden op het niveau dat passend is bij de opleiding
die ze net hebben afgerond.

“Hoogtepunt bij de
studiebeurzen voor de
beroepsopleidingen was
het afstuderen van de drie
jongeren die in 2005 als
eerste een beurs van
Amigos kregen om een
beroepsopleiding te gaan
volgen.”

Jaarverslag 2007
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Omschrijving project
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“De kosten van het
collegegeld voor een
universitaire opleiding
liggen tussen de
500 en 1.000 euro
per jaar.”

Bakker Luis Enrique
aan het werk.

Amigos de San Juan de Flores
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Beurzen beroepsopleidingen (leeftijd 16-18 jaar)
Ieder jaar worden aan het einde van het schooljaar (nov/dec) bursalen voor het komende jaar
geselecteerd. Er worden hele en halve beurzen vergeven, toegekend op basis van motivatie en
economische draagkracht. Gedurende het jaar worden de schoolresultaten van de bursalen
gecontroleerd, immers voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best doen. In
principe wordt een beurs toegekend voor de hele schoolperiode (afhankelijk van de opleiding 2
of 3 jaar).
Onderwijs
Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de arbeidsmarkt verbeteren
de economische situatie in het dorp en daarmee de leefomstandigheden.
Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk of toelating tot een universitaire
opleiding, waardoor de (ex-)bursaal meer zelfvertrouwen heeft en het gevoel heeft er toe te
doen.
9 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden gekund).
Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van beurzen direct aan de
scholen, opvragen resultaten bursalen.
EUR 2.300, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, het verrichten van de
betalingen aan de scholen en om af en toe de resultaten van de bursalen te controleren

Studiebeurzen universiteit
In 2007 is begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden om ook studiebeurzen
te verstrekken voor een universitaire opleiding. Simone Zweers heeft daarvoor
informatie ingewonnen bij verschillende universiteiten, zowel particuliere als van de
overheid. Daaruit is gebleken dat de financiering van een dergelijk project op kleine
schaal haalbaar is. De kosten van het collegegeld voor een universitaire opleiding
liggen – afhankelijk van aan welke universiteit iemand studeert en welke studierichting hij of zij volgt – tussen de 500 en 1.000 euro per jaar. Daarnaast moeten de
studenten nog vrij veel kosten maken voor boeken en heen en weer reizen naar de
universiteit. De jongeren die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een
beurs om naar de universiteit te kunnen gaan, willen dan ook door de week gaan
werken en op zaterdag naar de universiteit gaan om de overige kosten te kunnen
betalen.
Uiteindelijk is er voor 2008 aan één meisje een beurs toegekend voor het gaan
volgen van een studie computerkunde aan de universiteit. Omdat het om een
meisje gaat en zij een vrij technische studie gaat doen, heeft dit voor Amigos nog
extra betekenis.
Microkrediet
De afbetalingen van de in 2006 verstrekte microkredieten verloopt voorspoedig.
Slechts een enkeling houdt zich niet altijd aan de afgesproken termijnen. Vanwege
het grote succes van de microkredieten voor het aanschaffen van een naaimachine
heeft Amigos in 2007 twaalf dames in de gelegenheid gesteld om van de regeling
gebruik te maken, vier dames uit San Juan en acht uit Agua Salóbrega. Zij kregen,
net als de dames aan wie vorig jaar een microkrediet werd verstrekt, de
mogelijkheid om een naaimachine tegen gunstige voorwaarden te kopen: de helft
van de aanschafprijs met een maximum van 500 Quetzales is een donatie en het
resterende bedrag betreft een microkrediet dat ze in tien maandelijkse termijnen
afbetalen. De meeste dames hebben een (goedkopere) trapnaaimachine gekocht,
twee dames uit San Juan hebben zich de aanschaf van een elektrische
naaimachine veroorloofd.
Op het moment dat er geen vrijwilliger van Amigos in San Juan verblijft, regelen de
dames zelf de afbetaling van de microkredieten door de aflossing op de
Guatemalteekse bankrekening van Amigos te storten.
Bij de bakker is alles minder voorspoedig verlopen. Door stijging van de prijzen van
de benodigde grondstoffen en gelijkblijvende prijzen van het brood, is hij in de loop
van 2007 genoodzaakt geweest om zijn bakkerij weer te sluiten. Ondanks dat hij
verschillende stappen heeft ondernomen om zijn situatie te veranderen, is het hem
niet gelukt om zijn bakkerij winstgevend te maken.
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Op het moment dat hij duurdere broodsoorten ging bakken, liep de verkoop meteen
terug, omdat de mensen daar niet in geïnteresseerd zijn. Ook was het geen optie om
meer verkooppunten te openen, omdat hij al langs de deuren ging om zijn brood te
verkopen. Zijn poging om het bakken van brood te combineren met ander werk, is
helaas op niets uitgelopen. Hij betaalt desondanks nog steeds keurig het microkrediet
af, zij het wat minder regelmatig.

Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op maatschappij
Effect op doelgroep
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

Microkredieten
Het verstrekken van microkredieten aan een aantal deelnemers aan het naaiproject voor de
aanschaf van een naaimachine. Het microkrediet wordt in maandelijkse termijnen in maximaal
een jaar tijd terugbetaald.
Economische ontwikkeling
Verbetering van de economische situatie in het dorp en daarmee de leefomstandigheden,
uitstraling dat met doorzettingsvermogen en wat hulp vooruitgang mogelijk is.
Grotere zelfredzaamheid, vergroting van de eigenwaarde, verbetering van de economische
positie door de mogelijkheid om geld te verdienen met het maken van kleding.
12 dames die een naaimachine hebben aangeschaft.
Inventarisatie van behoefte, collectieve aanschaf naaimachines in verband met verkrijgen
korting, opvolging terugbetalingen.
EUR 1.150, inzet van een vrijwilliger voor het toewijzen van de microkredieten, het betalen van
de naaimachines en het innen van de aflossingen.

Aanschaf schoolmaterialen
Omdat de leraren van de basisschool les moesten geven zonder over lesmateriaal
te beschikken heeft Amigos voor de leraren boeken aangeschaft waar zij uit les
kunnen geven. Dit is gebeurd onder de voorwaarde dat de boeken eigendom van
de basisschool blijven, zodat bij vertrek van een leraar de nieuwe leerkracht ook
over de boeken kan beschikken.
Daarnaast zijn zowel voor de basisschool als voor de kleuterschool op kosten van
Amigos nieuwe schoolborden aangeschaft. De oude schoolborden waren door het
vele gebruik niet meer goed schoon te krijgen en de overheid legt helaas geen
prioriteit bij dergelijke uitgaven. Beide scholen hadden daarom een verzoek bij
Amigos ingediend om financiële steun bij de aanschaf van nieuwe schoolborden. In
beide scholen hangen deze inmiddels aan de muur, de lagere school gebruikt de
borden al een tijdje en de kleuterschool heeft de borden in het nieuwe schooljaar
dat in januari is begonnen in gebruik genomen.
Projectnaam
Omschrijving project
Sector
Effect op maatschappij
Effect op doelgroep
Output
Activiteiten
Input

Projectnaam
Omschrijving project
Sector
Effect op maatschappij
Effect op doelgroep
Output
Activiteiten
Input

Boeken leraren lagere school
Aanschaf van lesboeken voor de leraren van de lagere school die niet over boeken beschikten
om les uit te geven.
Onderwijs
Toename van het opleidingsniveau in het dorp
Beter opgeleide kinderen, toename van de kwaliteit van het onderwijs door betere materialen.
Lesboeken voor alle zes de leerjaren
Aanschaf van lesboeken voor de leraren
EUR 350

Schoolborden lagere school en kleuterschool
Vervangen van de oude schoolborden van de lagere school die nog met krijt beschreven
moesten worden door nieuwe schoolborden waar met stiften op kan worden geschreven.
Onderwijs
Kleine verbetering van de leefomstandigheden.
Kinderen kunnen beter zien wat er op het schoolbord is geschreven, geen last meer van
krijtstof in de lokalen, prettiger werkomstandigheden voor de leraren.
Vier nieuwe schoolborden voor de lagere school, twee nieuwe schoolborden voor de
kleuterschool.
Aanschaf en plaatsing van schoolborden
EUR 250

Kinderen maken
kerstkaarten voor
Amigos op school.

Jaarverslag 2007

“Simone Zweers
heeft samen met de
bursalen voor de tweede
keer een lokale
nieuwsbrief uitgebracht.”

Amigos de San Juan de Flores

Pagina 21

Overige kleine projecten
Amigos heeft voor de tweede maal een financiële bijdrage gegeven voor de
aanschaf van klapstoelen die gebruikt worden bij sociale activiteiten in het dorp. De
stoelen staan bij een van de dorpsbewoners thuis opgeslagen en kunnen worden
opgehaald wanneer deze nodig zijn. De stoelen worden onder andere gebruikt bij
dodenwaken door familie en buurtbewoners wanneer de familie zelf niet voldoende
stoelen heeft.
Simone Zweers heeft samen met de bursalen voor de tweede keer een lokale
nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief werden de dorpsbewoners wederom
geïnformeerd over de projecten van Amigos en het belang van onderwijs.
Ook is er dit jaar veel aandacht besteed aan voorlichting op de verschillende
scholen over het belang van onderwijs. Simone Zweers heeft in de zesde klas van
de lagere school uitgebreid voorlichting gegeven over het beurzensysteem van
Amigos en informatie op papier uitgedeeld. In de derde klas van de middelbare
school, waar Amigos natuurlijk al enige bekendheid geniet omdat een aantal
leerlingen al een beurs van Amigos ontvingen, heeft zij eveneens uitleg gegeven en
informatie op papier uitgedeeld. Ook heeft zij getracht de directrice van de
middelbare school te stimuleren om een open dag te organiseren voor de leerlingen
uit de zesde klas van de lagere school. Hoewel het enthousiasme voor het idee er
bij beide scholen wel was, heeft dit in de praktijk helaas niet tot echte actie geleid.
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5. Fondsenwerving
Inkomsten
Net als in voorgaande jaren kon Amigos in 2006 voor een aanzienlijk deel van haar
inkomsten rekenen op de steun van vaste donateurs. Op 31 december 2007 telde
Amigos 102 vaste donateurs, oftewel amigo’s. Zij bieden de zekerheid dat er in 2008
ten minste een bedrag van 3.000 euro aan donateurgelden zal binnenkomen, een met
het voorgaande jaar vergelijkbaar bedrag. Naast de vaste donaties ontving Amigos veel
incidentele giften. In 2007 telden we dan ook 166 actieve donateurs, waaronder enkele
grotere (anonieme) sponsors.
Vooral vrijwilligster Simone Zweers heeft heel actief fondsen geworven voor Amigos.
Haar inspanningen hebben Amigos een bedrag van 8.800 euro opgeleverd. Naast dat
zij een aantal organisaties heeft benaderd voor een bijdrage aan een van de projecten
van Amigos, heeft zij contact opgenomen met haar vroegere middelbare school. Na
terugkomst uit Guatemala heeft zij aan de leerlingen in december twee presentaties
over het werk van Amigos gegeven. In de week voor de kerst hebben de leerlingen met
een sponsorloop maar liefst 4.800 euro bijeengebracht.
Ook de Teresiaschool in Waalwijk heeft met haar leerlingen weer een sponsorloop
gehouden en de opbrengst daarvan (ruim 900 euro) aan Amigos gedoneerd.
Mevrouw Bannink, moeder van oud-vrijwilliger Arjan, heeft alle producten die zij met
haar handwerkclub heeft gemaakt, verkocht ten behoeve van Amigos, wat een bedrag
heeft opgeleverd van 1.000 euro. Janny Jurrius, de moeder van bestuurslid Annette,
heeft met de verkoop van antiek en curiosa weer een mooi bedrag van 1.300 euro
binnengebracht en het jeugddiaconaat van de Ichtuskerk sponsorde voor de derde en
laatste keer een van de bursalen voor de vervolgopleiding tot automonteur.

Vrouwen van het
naaiproject op het
speelveld.

Naast bovengenoemde activiteiten vonden er ook andere initiatieven plaats. Helaas is
het niet mogelijk om ieder initiatief apart te noemen.
Hoewel het aantal vaste donateurs ten opzichte van 2006 min of meer gelijk is
gebleven (98 in 2006 en 102 in 2007) is het totaal aan actieve donateurs met bijna 50%
toegenomen (118 in 2006 en 166 in 2007), doordat er in 2007 meer fondsenwervingsacties hebben plaatsgevonden.
Communicatie naar donateurs
In verband met de hoge werkbelasting van de bestuursleden is er in 2007 slechts twee
keer een nieuwsbrief uitgebracht om de donateurs op de hoogte te houden van de
actuele stand van zaken in San Juan en aan hen te verantwoorden waar hun bijdragen
aan zijn besteed. Deze nieuwsbrief wordt vanwege de kosten nog steeds bij voorkeur
per e-mail, maar op verzoek ook per post, verstuurd. Op die manier hebben zo'n 125
donateurs en andere belangstellenden informatie ontvangen. Daarnaast worden er
regelmatig nieuwsbrieven in grotere aantallen ter beschikking gesteld aan belangstellenden die deze dan in hun kringen verspreiden. Het jaarverslag van 2006 is op de
website beschikbaar gesteld en toegestuurd aan een aantal grotere sponsors.
Op deze manier probeert Amigos inzicht te geven in de besteding van de ontvangen
giften en de voortgang van de verschillende projecten en bestaande en potentiële
sponsors en donateurs blijvend te interesseren.

“Vooral vrijwilligster
Simone Zweers
heeft heel actief fondsen
geworven voor Amigos.
Haar inspanningen
hebben Amigos een
bedrag van 8.800 euro
opgeleverd.”

Jaarverslag 2007
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6. Toekomst
“Eind 2007 zijn de
voorbereidingen getroffen
om voor het eerst een
beurs voor de universiteit
toe te kennen. Amigos
beschouwt dit als een
belangrijke mijlpaal
in het
beurzenprogramma.”

Strategie en doelstelling
In het jaarverslag van 2006 heeft het bestuur aangegeven dat, op basis van de
ervaringen in 2006, de doelstellingen aangescherpt zijn. Samenvattend kwam het
erop neer, dat Amigos zich voornamelijk zal richten op kleinschalige en
controleerbare projecten voor de mensen die echt willen. De ontwikkelingen in 2007
hebben Amigos gesterkt in dit standpunt en het bestuur is van zins de ingeslagen
weg te volgen.
In concreto betekent dit, dat een versterking van het beurzenprogramma wordt
nagestreefd. Doelstelling is het aantal beurzen stabiel te houden of licht uit te
breiden. Eind 2007 zijn de voorbereidingen getroffen om voor het eerst een beurs
voor de universiteit toe te kennen. Amigos beschouwt dit als een belangrijke
mijlpaal in het beurzenprogramma. In 2008 zal daarom een lang gekoesterde wens
in vervulling gaan: het kunnen aanbieden van een “integraal pakket” van beurzen
aan gemotiveerde maar (economisch) kansarme kinderen uit San Juan, vanaf het
verlaten van de lagere school tot en met het halen van een hoger (universitair)
diploma. Meer exacte gegevens omtrent de doelstellingen voor 2008 vindt u in
hoofdstuk ‘3. Doelstellingen’ in de tabel op pagina 9.
De relatie met het Colegio blijft speciaal en innig. Amigos streeft ernaar het Colegio
onafhankelijker te maken van alleen Nederlandse fondsen via Amigos. Daarom zal
actief gewerkt worden aan het afbouwen van deze directe hulp door het Colegio
middels kennisoverdracht te stimuleren om de eigen inkomstenverwerving te verbeteren. Uiteraard zal de hoogst noodzakelijke hulp niet gestopt worden. Het zoeken
van de middenweg blijft een kwestie van balanceren.
Een van de punten die in de strategiesessies blijft terugkomen is: “Welke projecten
kun je als buitenlandse hulporganisatie met de jou ter beschikking staande
mogelijkheden uitvoeren op één plek, zonder dat de hulp terecht begint te komen bij
mensen die het inmiddels eigenlijk minder hard nodig hebben (dan anderen
elders)?” Dit punt opent de deur naar de discussie om een succesvol concept (de
beurzen, het naaiproject) op geografisch andere plaatsen te gaan uitvoeren. Meer
projecten op dezelfde plaats uitvoeren zou kunnen leiden tot afnemende
meeropbrengst: de hulp heeft minder impact omdat het algehele welvaartsniveau
gestegen is. Het voorgaande is geen direct antwoord op de gestelde vraag, maar
Amigos wil aangeven dat het zich bewust is van deze problematiek, deze (pro)actief
tegemoet treedt en er actief voor waakt, dat de gedoneerde fondsen op een
proportionele wijze een zinvolle bijdrage blijven leveren in San Juan.

Warm welkom voor
Barbara.

Uitvoering
Eind 2007 / begin 2008 heeft Amigos nog geen zicht op een vrijwilliger voor 2008.
Amigos zal moeten roeien met de riemen die het heeft en de werkwijze moeten
aanpassen aan de omstandigheden. Het bestuur is maatregelen aan het nemen om
2008 eventueel zonder vrijwilliger door te komen. Dit betekent consolidatie in
termen van projecten. Lopende zaken worden draaiend gehouden, waarschijnlijk
zullen geen nieuwe projecten worden gestart. Administratieve opvolging van
lopende projecten (zoals het betalen van de beurzen, het innen van de betalingen
van microkredieten en andere administratieve zaken) zullen door betrouwbare
lokale partners gedaan worden. De eerste contacten zijn hiervoor reeds gelegd.
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Daarnaast zal een van de bestuursleden trachten (op eigen kosten) een bezoek te
brengen aan San Juan. Ook is er meer direct contact (per e-mail) met personen in het
dorp dan voorheen. Waar eerst de contacten via de vrijwilliger ter plekke liepen, daar
heeft het bestuur nu meer direct contact met bijvoorbeeld het sportveldcomité en de
instituten waar de bursalen naar school gaan.
In Nederland is de bestuurssamenstelling een punt van aandacht. Het bestuur bestaat
bij ingang van het nieuwe jaar uit twee mensen. Hoewel dit statutair (tijdelijk) mogelijk
is, verdient het niet de voorkeur. Het is dan ook een doelstelling om in 2008 het bestuur
weer uit te breiden naar drie personen. Bij uitbreiding naar meer personen wil het
bestuur zich niet laten leiden door urgentie: een uitbreiding zal wel zorgvuldig
geschieden. Gelukkig is er een hechte groep (oud-)vrijwilligers of oud-bestuursleden die
nog actief bijdragen aan Amigos en de werklast voor de twee bestuursleden iets lichter
maken.
Gezien het bovenstaande voorziet het bestuur in termen van uitvoering een jaar van
consolidatie. Amigos zal de beproefde concepten voortzetten en lopende projecten op
afstand – vanuit Nederland – besturen. Pas met de komst van nieuwe vrijwilligers naar
San Juan zal het starten van nieuwe projecten weer tot de mogelijkheden gaan
behoren.
Publiciteit
Vorig jaar is de keuze gemaakt om twee keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.
Voor 2008 wil het bestuur de frequentie weer opvoeren naar minimaal drie maar
hopelijk vier. Amigos hecht veel waarde aan het op de hoogte houden van de
donateurs van de ontwikkelingen omtrent Amigos. Het bestuur verkiest vier kortere
nieuwsbrieven boven twee langere.

“In Nederland is de
bestuurssamenstelling
een punt van aandacht.
Het bestuur bestaat bij
ingang van het nieuwe
jaar uit twee mensen.
Hoewel dit statutair
(tijdelijk) mogelijk is,
verdient het niet de
voorkeur.”
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Balans per 31 december 2007 en 2006
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)
2007
€

2006
€

€

€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Uitstaande voorschotten

3
4

21.176
685

17.430
147

Som der vlottende activa

21.861

17.577

Som activa

21.861

17.577

Passiva
Bestemmingsreserve

5

18.861

17.577

6

3.000

0

Kortlopende schulden
Schuld aan vrijwilliger(s)

Som passiva

21.861

17.577
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Staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2007 tot en met 31 december 2007
1 januari 2007
- 31 december
2007
€

1 januari 2006 31 december
2006
€

23.643
633
266

12.811
0
353

24.542

13.164

243
776
111

244
420
-2

1.130

662

Fondsenwerving
Baten
Baten uit fondsenwerving
Aflossing microkredieten
Rentebaten

7
8
9

Totaal baten
Lasten
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien

10
11
12

Totaal lasten
in % van baten eigen
fondsenwerving
1
(CBF-norm is maximaal 25%)

4.6%

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

5.03%

23.412

12.502

22.128

16.539

Tekort / overschot

1.284

-4.037

Mutatie bestemmingsreserve

1.284

-4.037

-

-

Bestedingen aan
doelstelling

Saldo

1

13

Aan de kosten van fondsenwerving heeft het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) de norm van 25%
gesteld. Dit betekent dat, wil een stichting in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan € 0,25
mag worden uitgegeven om één euro binnen te krijgen. De kosten voor fondsenwerving bedroegen in 2007
4.6% van de totale baten uit fondsenwerving. Amigos zit daarmee ruim onder de norm van het CBF.
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Toelichting op de balans per 31 december 2007
en de staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2007 tot en met 31 december 2007
1 Algemeen
Oprichting
Op 5 september 2000 is Stichting Amigos de San Juan de Flores te Amsterdam
opgericht. Het eerste boekjaar van Amigos liep van de oprichtingsdatum
5 september 2000 tot en met 31 december 2001. De boekjaren daarna volgen de
jaartelling en lopen van 1 januari tot en met 31 december.
Amigos heeft als doel het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp
San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners. Amigos tracht haar doel
onder meer te verwezenlijken door:
a. 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 scholieren;
b. het stimuleren van de economische ontwikkeling van de gemeenschap middels
het verstrekken van leningen aan mensen met goede ideeën die een positieve
(economische) impuls voor de gemeenschap betekenen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Vergelijkende cijfers
Dit boekjaar loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. De cijfers
worden vergeleken met het voorgaande boekjaar.
Activa en passiva
De activa en passiva zijn tegen nominale waarden opgenomen.
Resultaat
Bestedingen worden toegerekend aan het jaar waarin de gelden werkelijk besteed
zijn. De administratie is derhalve op een kasstelsel gebaseerd.
Alle baten en lasten worden aan het jaar toegekend waarin zij werkelijk ontvangen
dan wel uitgegeven zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2007
Vlottende activa

3

Liquide middelen
31-12-2007 31-12-2006
€
€

Postbank,
ABN Amro,
ABN Amro Spaarrekening
Bankrekening in Guatemala

4547502
58.69.04.689
46.84.39.609

4.343
7.909
4.763
4.161

3.414
6.265
7.751
0

21.176

17.430

Per eind 2007 stond er Q 45.870 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in
Guatemala, hetgeen tegen de koers per 31 december 2007 (www.oanda.com)
neerkomt op € 4.161.

4

Uitstaande voorschotten
31-12-2007 31-12-2006
€
€

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers

6

685

147

685

147

Bestemmingsreserve
31-12-2007 31-12-2006
€
€

Saldo per einde voorafgaand boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve

17.577
1.284

21.614
-4.037

Stand 31 december 2007

18.861

17.577

Gezien het specifieke karakter van Amigos is een bestemmingsreserve gevormd ter
dekking van toekomstige uitkeringen. Jaarlijks wordt het saldo van de staat van baten
en lasten ten gunste / ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

6

Kortlopende schulden
31-12-2007 31-12-2006
€
€

Schuld aan vrijwilliger(s)

3.000

0

Stand 31 december 2007

3.000

0
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Baten

7

Baten uit fondsenwerving
2007
€

Contributies en donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Schenkingen divers
Sponsorbijdragen

2006
€

3.095
8.241
10.807
1.500

3.095
2.887
6.829
0

23.643

12.811

Verklaring termen
•
Contributies en donaties zijn inkomsten uit machtigingen van Amigos
•
Giften en schenkingen zijn inkomsten uit overboekingen van personen, niet
zijnde machtigingen. Er zijn personen die geen machtiging hebben afgegeven,
maar wel (on)regelmatig schenkingen overmaken.
•
Schenkingen divers zijn inkomsten uit eenmalige acties.
•
Sponsorbijdragen zijn inkomsten uit schenkingen van instellingen die
toegezegd hebben Amigos een aantal jaren te zullen steunen.

8

Aflossing microkredieten

Dit betreft de in 2007 ontvangen afbetalingen op de in 2006 verstrekte microkredieten voor het opstarten van een bakkerij en het aanschaffen van naaimachines. In totaal is een bedrag van (omgerekend) € 633 afbetaald.

9

Rentebaten

Dit betreft de in 2007 ontvangen rente op de ABN Amro-bankrekeningen en de
Postbank-girorekening van € 266.
Lasten

10 (In)directe verwervingskosten
Mailingkosten (porti & kopieerkosten)
Publiciteitsmateriaal
Overige verwervingskosten

2007
€
140
0
103

2006
€
231
13
0

243

244

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2007 € 243. Onder verwervingskosten vallen de kosten die gemaakt worden om nieuwe donateurs/amigo’s te
werven en te behouden. Dit zijn onder andere kosten voor mailings (nieuwsbrief),
folders, jaarverslag, fotomateriaal San Juan, reiskosten voor presentaties et cetera.
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11 Uitvoeringskosten
Contributies
Kantoorkosten
Verzekeringen
Bankkosten

2007
€
82
22
254
418

2006
€
208
14
0
198

776

420

De uitvoeringskosten bedragen in 2007 € 776. Onder uitvoeringskosten vallen onder
andere de volgende kosten: contributie postbusnummer en Kamer van Koophandel,
kantoorkosten (enveloppen, portokosten, internetkosten, vergaderkosten), bankkosten
en reiskosten. In verband met het verblijf van een vrijwilliger in San Juan zijn extra
kosten gemaakt voor het overboeken en lokaal opnemen van gelden.

12 Onvoorzien
Deze post betreft koersverschillen e.d..

13 Bestedingen doelstelling
Projecten
Project – beurzen colegio
Project – materiaal scholen (parvulos, primaria en colegio)
Project – lokale nieuwsbrief bursalen
Project – bibliotheek / boeken
Project – aanvulling salaris leraren
Project – bonus leraren
Project – diversen colegio
Project – hulp aan dorpsbewoner
Project – empresarios juveniles
Project – naaicursus
Project – beurzen beroepsopleidingen
Project – microkrediet
Project – sportveld
Project – opening sportveld
Project – socios
Project – speeltuin
Project – herstel muur sportveld
Kosten onderzoek nieuwe projecten
Projectkosten (*)

2007
€

2006
€

1.318
312
106
357
894
601
0
0
0
2.985
2.301
1.139
6.234
109
203
2.317
869
38
2.345

2.104
0
97
0
245
464
765
23
126
1.434
3.040
1.097
6.828
0
0
0
0
0
261

22.128

16.539

In 2007 zijn in totaal 15 projecten uitgevoerd.
(*) De projectkosten betreffen o.a. de reis- en verblijfskosten voor de vrijwilliger, alsmede de communicatiekosten.

Jaarverslag 2007

Pagina 33

Amigos de San Juan de Flores

Begroting boekjaar 2008
begroting
2008
€

werkelijk
2007
€

begroting
2007
€

Fondsenwerving
Contributies en donaties (jaarl.)
Giften en schenkingen
Schenkingen divers
Sponsorbijdragen

3.000
1.500
1.000
2.000

3.095
8.241
10.807
1.500

3.000
1.000
2.000
1.500

Totaal baten uit fondsenwerving

7.500

23.643

7.500

250
100

633
266

500
150

7.850

24.542

8.150

(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien

300
450
0

243
776
111

300
450
50

Totaal lasten

750

1.130

800

Baten

Aflossing microkredieten
Rentebaten
Totaal baten

Lasten

Baten minus lasten
Bestemmingsreserve
(transport 2007)

7.100

23.412

7.350

18.871

17.577

17.577

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

25.961

40.989

24.927
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begroting
2008
€

werkelijk
2007
€

begroting
2007
€

Bestedingen aan
doelstelling
Educatie
Beurzen colegio
Reservering colegio 2008
Reservering colegio 2009
Reservering colegio 2010
Materialen scholen
Bibliotheek / boeken
Aanvulling salaris leraren
Bonus leraren
Naaicursus
Beurzen beroepsopleidingen
Reservering beroepsopl. 2008
Reservering beroepsopl. 2009
Reservering beroepsopl. 2010
Beurzen universiteit
Reservering universiteit 2009
Reservering universiteit 2010
Lokale nieuwsbrief bursalen

1.400
0
900
500
0
1.000
900
600
2.250
3.200
0
2.200
1.100
500
500
500
0

1.318
0
0
0
312
357
894
601
2.985
2.301
0
0
0
0
0
0
106

1.400
800
500
0
500
350
900
600
2.500
3.200
2.200
1.100
0
0
0
0
0

Overig
Microkrediet
Aanleg sportveld
Opening sportveld
Socios
Aanleg speeltuin
Herstel muur sportveld
Kosten onderzoek nieuwe proj.
Projectkosten vrijwilligers
Reservering nieuwe projecten

1.500
0
0
0
0
0
0
1.000
7.911

1.139
6.234
109
203
2.317
869
38
2.345
0

750
750
250
0
0
0
0
1.500
7.627

25.961

22.128

24.927

Overschot/tekort
(ten laste/ gunste van de
bestemmingsreserve)

0

18.861

0

Saldo

-

-

Totaal besteed aan doelstelling
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Leerlingen van het Colegio.

Gegevens
Stichting Amigos de San Juan de Flores
Postbus 15922
1001 NK Amsterdam
Tel. & Fax:
E-mail:
Internet:

+31 (0) 84 8712237
info@amigosdesanjuan.org
http://www.amigosdesanjuan.org

Giro:
Bank:

4547502
586904689
t.n.v. Stichting Amigos de San Juan de Flores, Amsterdam

