Reeds acht jaar is Amigos actief in en rondom het dorpje San Juan de Flores in de
droge regio van de provincie El Progreso, Guatemala. Wordt het een “sleur”...?
Absoluut niet! Altijd gebeuren er weer onverwachte zaken, die het bestuur tot
creativiteit en alertheid nopen. Nog steeds behalen we kleinere en grotere
successen, die weer energie geven om verder te gaan.
Administratief was 2008 een jaar van consolidatie. Het bestuur bestond slechts uit
twee personen, waardoor de focus lag op het draaiende houden van lopende
projecten. Daarnaast was er, tot in het laatste kwartaal, niet structureel een
vrijwilliger in het dorp aanwezig. Petra Maas heeft eind december haar verblijf
helaas voortijdig afgebroken. Begin 2009 was er nog geen zicht op een nieuwe
vrijwilliger...
Hoewel het bovenstaande misschien niet direct tot grote blijdschap stemt, zijn er –
naar onze bescheiden mening – wel degelijk voldoende redenen om 2008 ook
weer een succesvol jaar te noemen. Een aantal vermeldenswaardige zaken:
• Maar liefst 24 jongeren hebben een beurs gehad, waarvan er 6 succesvol zijn
afgestudeerd.
• Een groepje bursalen heeft zichzelf georganiseerd (de ‘Estudiantes Estrellas’)
om geld op te halen en direct zelf een (arme) dorpsgenoot een beurs te geven.
• De nieuwe website is ‘live gegaan’ in de zomer.
• Amigos heeft onder de nieuwe fiscale regels de ANBI-status verkregen, zodat
giften aftrekbaar zijn van de belasting.
• In november heeft Amigos haar statuten gewijzigd, waardoor het ‘officieel’
mogelijk is in de regio rondom San Juan te opereren.
• Er zijn (weer) vier nieuwsbrieven uitgebracht en opgestuurd aan de amigos en
andere belangstellenden in Nederland.
Toch blijft de situatie in Guatemala een bron van zorg. De nieuwe regering werd
hoopvol ontvangen, maar de spiraal van geweld kan (nog) niet doorbroken worden.
Het blijft doorworstelen en overleven voor velen in Guatemala. Op sommige
vlakken lijkt het welvaartsniveau te stijgen (bijvoorbeeld gemeten naar het aantal
mensen met een mobieltje), maar aan de andere kant verbeteren belangrijke
zaken als goed onderwijs en gezondheidszorg niet of nauwelijks. Amigos is
daarom vastbesloten door te gaan op de ingeslagen weg, daarbij kritisch
evaluerend, hoe welke hulp het beste waar geboden kan worden.
Met veel genoegen zien wij de lijst van concrete resultaten, als gevolg van een
langdurige en structurele aanwezigheid in het dorp ieder jaar groeien. Wij hopen
nog vele jaren met onze aanwezigheid de regio op een effectieve wijze te kunnen
blijven steunen!
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Namens het bestuur van Stichting Amigos de San Juan de Flores,
Tjeerd Haima van der Wal
Voorzitter
Juli 2009
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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 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 november 2008 is de doelstelling zoals deze in de statuten staat uitgebreid. Tot die tijd
was de omschrijving: de stichting heeft tot doel het bijdragen aan de structurele
ontwikkeling van het dorp San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners.
Sinds november 2008 luidt de doelstelling van Amigos:

Kinderen in San Juan.

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
Deze nieuwe doelstelling maakt voor Amigos de weg vrij om ook in andere dorpen
succesvolle projecten zoals het beurzenstelsel en de naaiprojecten op te zetten. Een
eerste aanzet hiertoe was al gegeven met de start van het naaiproject in Agua
Salóbregas. Vanaf 2009 hoopt Amigos het aantal projecten in andere dorpen verder uit te
bouwen en zo ook aan de kansarmen in de omliggende dorpen die kansen te bieden die
het dagelijkse leven zonder steun van buitenaf hen niet zou bieden.
Bestuur
Het bestuur van Amigos is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de
organisatie. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd. In 2008 bestond
het bestuur uit twee personen. Het volgende overzicht toont de samenstelling van het
bestuur per 1 januari 2008.
naam

bestuursfunctie

bestuurslid sinds

T.J. (Tjeerd) Haima van der Wal

Voorzitter

2004

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

Secretaris/Penningmeester

2002

Overzicht bestuur Stichting Amigos de San Juan de Flores

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, heeft
zij ook in 2008 nog de administratie van de financiën verzorgd. Daarnaast hebben oudbestuursleden Teresa de Jong en Sascha van Belzen Amigos incidenteel ondersteund bij
het maken van nieuwsbrieven en het jaarverslag over 2007 en het geven van
presentaties aan en onderhouden van contacten met donateurs. Oud-vrijwilliger Arjan
Bannink ten slotte heeft de teksten van de nieuwe website naar het Spaans vertaald.
In 2008 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. 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 informatie uit San Juan besluiten genomen over
lopende projecten. Daarnaast waren regelmatig terugkerende onderwerpen op de
agenda onder andere fondsenwerving en vernieuwing van de website.

“Alle bestuursleden
vervulden hun
bestuursfunctie
onbezoldigd in hun vrije
tijd naast een
betaalde baan.”

Vertegenwoordiging in San Juan de Flores
Oud-vrijwilligster Tamara Molnár is van eind januari tot en met april 2008 terug
geweest naar Guatemala. Hoewel zij het grootste deel van haar tijd daar heeft
benut om in het land rond te reizen, heeft zij ook tijd gemaakt om drie korte
bezoeken aan San Juan te brengen. De eerste twee bezoeken waren in maart en
het laatste bezoek in april viel samen met het bezoek van voorzitter Tjeerd Haima
van der Wal. Tijdens deze bezoeken heeft zij - deels samen met Tjeerd - onder
andere de inschrijvingen van de bursalen op de verschillende scholen geverifieerd,
zich laten informeren over de vorderingen van de bursalen en een aantal betalingen
verricht.
In april 2008 heeft voorzitter Tjeerd Haima van der Wal op eigen kosten twee keer
een kort bezoek aan San Juan gebracht tijdens een langer privé-verblijf in
Guatemala. Hij heeft zich vooral beziggehouden met het regelen van de
geldstromen naar de verschillende projecten en het nagaan of de verschillende
projecten werden uitgevoerd conform de overeengekomen afspraken.

“In april 2008 heeft
voorzitter Tjeerd Haima
van der Wal op eigen
kosten twee keer een kort
bezoek aan San Juan
gebracht tijdens een
langer privé-verblijf in
Guatemala. Hij heeft zich
vooral beziggehouden met
het regelen van de
geldstromen naar de
verschillende projecten en
het nagaan of de
verschillende projecten
werden uitgevoerd
conform de
overeengekomen
afspraken.”

Petra Maas is in de maanden november en december 2008 namens Amigos als
vrijwilligster in San Juan actief geweest. Zij heeft zich voornamelijk beziggehouden
met het selecteren van nieuwe bursalen voor de middelbare school, het evalueren
van de naaiprojecten in San Juan en Agua Salóbregas, het nagaan van de
resultaten van de bursalen van 2008 en het doen van diverse betalingen. Het was
oorspronkelijk de bedoeling dat zij tot en met april 2009 is San Juan zou blijven,
maar helaas besloot zij voortijdig om te stoppen met het vrijwilligerswerk en was zij
uiteindelijk te kort in San Juan om nieuwe projecten te initiëren. Net als aan de
vrijwilligers voor haar, heeft de gastfamilie Amado aan Petra onderdak geboden.
Daarvoor heeft Amigos hen een redelijke vergoeding voor kost en inwoning
geboden.
Communicatie met belangstellenden
In september 2008 is de nieuwe website van Amigos in de lucht gegaan. Hoewel
het werken aan de opmaak en de teksten van de website veel langer heeft geduurd
dan oorspronkelijk voorzien en gehoopt, is het eindresultaat heel mooi geworden.
De website is in een modern verfrissend jasje gestoken en het navigeren door de
website is voor de bezoeker ervan een stuk eenvoudiger geworden. Ook is de
website door Amigos veel gemakkelijker actueel te houden, waardoor er nu
regelmatig nieuwe nieuwsberichten op te lezen zijn.

Guatemala1
Het land Guatemala in Midden-Amerika telt 13,3 miljoen inwoners. 50,9% van de
bevolking leeft in armoede, waarvan 15,2% in extreme armoede. De gemiddelde
levensverwachting (bij geboorte) is 70,2 jaar, de gemiddelde leeftijd 19. 25% van de
bevolking is analfabeet. Ongeveer de helft van de bevolking is afhankelijk van de
landbouw, maar deze sector draagt slechts 13,3% bij aan het Bruto Nationaal Product.
De dienstensector daarentegen heeft een aandeel van 50,6% en de industrie 26%. Het
BNP per hoofd van de bevolking ligt slechts rond de 2.500 US dollar.
De belangrijkste handelspartner van Guatemala voor zowel de export (circa 42%) als de
import (circa 34%) is de Verenigde Staten van Amerika, op grote afstand gevolgd door
El Salvador, Honduras en Mexico. Guatemala is daardoor erg afhankelijk van de vraag
naar exportproducten in de VS. Landbouwproducten vormen een belangrijk deel van de
export (rond de 39%), waarvan koffie, suiker en bananen het grootste aandeel in de
export hebben. De laatste jaren is een ontwikkeling te zien naar een grotere variatie in
de exportproducten, met onder andere olie en toerisme als belangrijkste, waardoor de
export minder afhankelijk is geworden van weersomstandigheden.
De economische groei in Guatemala wordt sterk belemmerd door een hoge mate van
corruptie binnen overheidsinstanties, de almaar groeiende criminaliteit (waaronder ook
georganiseerde misdaad), de zwakke rechtshandhaving en een slechte infrastructuur.
Ook het wankele bancaire systeem, dat te lijden heeft onder ontoereikende regelgeving
en slecht toezicht, draagt daar niet aan bij. Nadat het een aantal jaren geleden werd
toegestaan om ook bankrekeningen in buitenlandse valuta te openen, neemt het aantal
dollarrekeningen gestaag toe en bestaan nu meer dan 15% van de banktegoeden in
Guatemala uit dollars.

“Meer dan de helft van de
bevolking moet
rondkomen van minder
dan 2 US dollar per dag. In
de landelijke gebieden is
de armoede het ergst.
Daar leeft 75% van de
mensen onder de
armoedegrens tegenover
23% in de steden. Dit is
illustratief voor de grote
inkomensongelijkheid in
Guatemala, waar 20% van
de bevolking meer dan
60% van het totale
inkomen verdient.”

De veiligheidssituatie in Guatemala verslechtert in verontrustende mate. Een gebrekkig
functionerend rechtssysteem heeft ertoe geleid dat mensen steeds vaker het recht in
eigen hand nemen. Ook de sociale situatie is verre van rooskleurig. Meer dan de helft
van de bevolking moet rondkomen van minder dan 2 US dollar per dag. In de landelijke
gebieden is de armoede het ergst. Daar leeft 75% van de mensen onder de
armoedegrens tegenover 23% in de steden. Dit is illustratief voor de grote
inkomensongelijkheid in Guatemala, waar 20% van de bevolking meer dan 60% van het
totale inkomen verdient. Onder dergelijke omstandigheden moeten de inwoners van
San Juan iedere dag het hoofd boven water zien te houden.
San Juan
San Juan de Flores ligt in het departement El Progreso zo’n 80 kilometer ten
noordoosten van de hoofdstad van Guatemala Stad. Het valt samen met een stuk of
tien andere dorpen onder de grotere plaats Sanarate.
In het dorp wonen ongeveer 2.500 inwoners, waarvan het merendeel jonger is dan 25
jaar. Er is een kleine gezondheidspost, die niet permanent open is, een dorpshuis waar
verschillende activiteiten plaatsvinden (vergaderingen, diploma-uitreikingen, feesten
enz.), een kleuterschool, een lagere school en een (particuliere) middelbare school (het
Colegio) en er zijn verschillende kerkjes. Er zijn maar een paar straten in het dorp
verhard en water is maar in beperkte mate beschikbaar.
Het klimaat in San Juan is veel warmer dan in Nederland. De temperaturen lopen uiteen
van zo’n 10ºC in de koudste periode tot wel 40ºC in de warmste periode van het jaar,
die in februari en maart valt. In de regentijd, van eind mei tot eind oktober, kunnen er
hevige regenbuien vallen, maar dat is niet genoeg om het hele jaar voldoende water
voor de landbouw en de dagelijkse behoeften van de dorpsbewoners te hebben.
1
Bronnen: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Guatemala 2008 - Programma de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (voor meer informatie: www.desarrollohumano.org.gt) en Country
Report Guatemala, Rabobank, March 2006.
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Levensstandaard
Hoewel steeds meer gezinnen in San Juan beschikken over televisie en mobiele
telefoon en zelfs hier en daar auto’s of dvd-spelers intrede in het dorp hebben
gedaan, zijn er ook nog veel mensen die in grote armoede leven. Analfabetisme,
een zeer droog klimaat dat de landbouw bemoeilijkt en een gebrek aan water en
werkgelegenheid maken dat deze situatie op korte termijn moeilijk te veranderen is.
De mogelijkheden om hulp te vragen bij instanties worden mede beperkt, doordat
men veelal niet weet dat die mogelijkheid bestaat en er veel corruptie is. Ook
schamen veel mensen zich voor hun armoedige situatie en zullen daarom niet snel
om hulp vragen.
Onderwijs
Hoewel, mede door de aandacht die Amigos hieraan besteedt, steeds meer
mensen in San Juan doordrongen raken van het belang van onderwijs, komt het
nog steeds voor dat kinderen niet aan de lagere school beginnen of deze niet
afmaken. Ook zijn er nog steeds meer kinderen dan wenselijk is die na de lagere
school of de middelbare school (die in Guatemala drie jaar duurt) niet verder leren.
Soms hebben ouders zelf nauwelijks of geen onderwijs genoten en zien zij daardoor
het belang van onderwijs niet in. Ook komt het voor dat het gezin zo arm is dat het
kind al op jonge leeftijd moet meehelpen op het land, in een fabriek of gewoon in
het huishouden.
Onderzoek van de Verenigde Naties in Guatemala heeft aangetoond dat er een
direct verband is tussen het niveau van scholing en het verkrijgen van een (beter
betalende) baan. Amigos richt zich met haar projecten daarom vooral op onderwijs.
Naast beurzen voor de middelbare school en beroepsopleidingen werd in 2008
daarom voor het eerst een beurs voor een universitaire opleiding verstrekt. In
hoofdstuk 4. ‘Projecten'kunt u hierover meer lezen.
Statistische gegevens
In het jaarverslag over 2006 heeft Amigos een aantal gegevens opgenomen uit een
regelmatig terugkerend onderzoek van de Verenigde Naties. In de loop van 2008 is
het nieuwe rapport verschenen. Uit dit laatste onderzoek1 blijkt wederom dat het
departement El Progreso, waar San Juan in ligt, het op een aantal punten beter
doet in vergelijking met het gemiddelde in Guatemala (alfabetisme, scholing). In
onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van een aantal statistische gegevens
van Guatemala als geheel en van het departement El Progreso.

“Hoewel, mede door de
aandacht die Amigos
hieraan besteedt, steeds
meer mensen in San Juan
doordrongen raken van
het belang van onderwijs,
komt het nog steeds voor
dat kinderen niet aan de
lagere school beginnen of
deze niet afmaken.”

1

Statistisch gegeven

Guatemala

El Progreso

Ontwikkelingsindexcijfer

0,702

0,703

Indexcijfer gezondheid

0,763

0,728

Indexcijfer onderwijs

0,700

0,746

Indexcijfer inkomsten

0,642

0,634

Percentage armen

50,9

41,5

Percentage extreem armen

15,2

8,1

Percentage landelijke bevolking

51,9

62,1

Percentage inheemse bevolking

38,4

0,7

Aantal personen dat in het buitenland verblijft

1.257.645

20.895

Aantal huishoudens dat geld uit het buitenland ontvangt

956.550

18.397

Percentage huishoudens met elektriciteit

81,8

88,5

Percentage huishoudens met internetaansluiting

2,1

0,6

Percentage analfabeten

25,2

18,8

Percentage analfabeten onder mannen

18,2

15,1

Percentage analfabeten onder vrouwen

30,1

22,2

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008

Statistisch gegeven

Guatemala

El Progreso

Verschil in percentage analfabetisme tussen mannen en

11,9

7,1

Percentage analfabeten onder jongeren van 15 tot 25 jaar

12,2

5,5

Percentage analfabeten onder jongens van 15 tot 25 jaar

8,6

4,9

Percentage analfabeten onder meisjes van 15 tot 25 jaar

15,2

6,0

Verschil in percentage analfabetisme tussen jongens en meisjes

6,6

1,1

Aantal jaren scholing (bevolking ouder dan 15 jaar)

5,0

5,1

Aantal jaren scholing van mannen (ouder dan 15 jaar)

5,6

5,4

Aantal jaren scholing van vrouwen (ouder dan 15 jaar)

4,6

4,7

Aantal jaren scholing van jongeren van 15 tot 25 jaar

6,1

6,8

Aantal jaren scholing van jongens van 15 tot 25 jaar

6,5

6,9

Aantal jaren scholing van meisjes van 15 tot 25 jaar

5,7

6,7

vrouwen

van 15 tot 25 jaar

"

#

CHAMP-methode
Amigos probeert ieder jaar zo helder mogelijk verslag te doen van de verrichte
activiteiten en behaalde resultaten. Net als in het jaarverslag 2007 zal Amigos hierbij
de CHAMP-methode[*] 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.
5.

Activiteiten: hoe efficiënt zijn de kernactiviteiten van Amigos?
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’.
Uitbreiding werkterrein eind 2008
Bestuur en (oud-)vrijwilligers overwogen al enige tijd de mogelijkheid om het
werkterrein van Amigos uit te breiden naar andere dorpen - meer van hetzelfde op
één plek levert immers minder impact op dan succesvolle projecten ook in andere

(*) 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.

De middelbare school

$
plaatsen opzetten - toen eind 2006 Amigos het verzoek bereikte om ook in Agua
Salóbrega het in San Juan zo succesvolle naaiproject op te zetten. Uiteindelijk heeft
het nog twee jaar geduurd voordat ook de juridische stappen werden gezet, maar in
november 2008 zijn de statuten van Amigos gewijzigd. De doelstelling van Amigos
luidt sindsdien als volgt:
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
“Bestuur en
(oud)vrijwilligers
overwogen al enige tijd de
mogelijkheid om het
werkterrein van Amigos uit
te breiden naar andere
dorpen – meer van
hetzelfde op één plek
levert immers minder
impact op dan succesvolle
projecten ook in andere
plaatsen opzetten.”

In de manier waarop Amigos deze doelstelling tracht te verwezenlijken, is niets
gewijzigd:
• 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.
Daarbij hebben twee activiteiten onze bijzondere aandacht, omdat wij deze zien 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 scholieren en
• 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.
De wijziging van de statuten maakt het mogelijk meer projecten buiten San Juan op
te gaan zetten.
Doelstellingen 2008-2010
In de tabel op de volgende pagina staan in zo concreet mogelijke - maar nietfinanciële - termen de doelstellingen van Amigos. Hierin kunnen worden afgelezen:
• de doelstellingen voor 2008, vergeleken met de resultaten van 2008
• de doelstellingen voor 2009, vergeleken met de doelstellingen van 2008
• een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2010

De wasplaats in
San Juan.

Project

Doelstelling 2010

Doelstelling 2009

Resultaat 2008

Doelstelling 2008

(per 31-12-2008)
Uitbreiding
naaiproject naar
derde dorp indien
onderzoek in 2009
positief wordt
afgesloten

(per 31-12-2008)
Afronden naaiproject in
Agua Salóbrega (heeft
dan drie jaar gedraaid),
onderzoeken mogelijke
uitbreiding naaiproject
naar derde dorp

(per 31-12-2008)
Naaiproject in San
Juan (heeft drie jaar
gedraaid) is afgerond,
naaiproject in Agua
Salóbrega is ook in
het tweede jaar
succesvol verlopen
De bonus is
uitbetaald, de
aanvulling op het
salaris van de leraren
is niet afgebouwd,
wel is aangekondigd
dat in 2009 de
aanvulling wordt
stopgezet
2008: ongeveer 25%
van de leerlingen
krijgt een beurs
(tegen in 2006 nog
50%)
11 beurzen

(per 31-12-2007)
Afronden naaiproject
in San Juan en
continueren
naaiproject in Agua
Salóbrega

1

Naaiproject

2

Financiële steun
middelbare
school (Colegio)

Betalen van een
bonus aan de leraren

Consolideren bonus /
stopzetten van de
aanvulling

3

Beurzen
middelbare
school (Colegio)

Percentage bursalen
consolideren op 2030%

Percentage bursalen
consolideren op 20-30%

4

Beurzen
beroepsopleiding

Groeien naar 14-16
beurzen

5
6

Beurzen
universiteit
Microkrediet

7

Schoolmaterialen

8

Werkplaats
Katholieke kerk

Consolideren van het
aantal beurzen op
ongeveer 15
Groeien naar 4-5
beurzen
1 of 2 microkredieten
voor opzetten
economische
activiteiten
Afhankelijk behoefte /
prioriteit school
n.v.t.

9

Vrijwilliger

Wens: één

Wens: één
Verwachting: één

10

Nieuwe projecten

Als de mogelijkheid
zich aandient

Als de mogelijkheid zich
aandient

Groeien naar 3-4
beurzen
Afhankelijk behoefte

1 beurs

Afhankelijk behoefte /
prioriteit school
n.v.t.

Geen verzoek om
materialen ontvangen
Met een financiële
bijdrage van Amigos
is een werkplaats bij
de Katholieke kerk
gebouwd waar
jongeren cursussen
kunnen volgen
Petra Maas in
november en
december
Werkplaats Katholieke kerk (zie 8)

Geen microkredieten
verstrekt voor
naaimachines

Consolideren bonus /
afbouwen aanvulling
salaris leraren

Percentage bursalen
consolideren op 2030% van het totale
aantal leerlingen
Groeien van 9 (2007)
naar 12 (2008)
beurzen
Nieuw project: Twee
beurzen in 2008
10 microkredieten
voor naaimachines

Afhankelijk behoefte /
prioriteit school
geen

Wens: één
Verwachting: één
Als de mogelijkheid
zich aandient

Overzicht doelstellingen Amigos 2008-2009-2010

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.

2008

2007

Totaal
aantal
beurzen
5
4
3
12

2006

Jaar
1
2
3

Beroepsopleidingen

1
2
3

5
2
2

2
0
0

7
2
2
11

Universiteit

1
2
3

1

0

1
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

24

23

26

48

54

35

25%

26%

51%

TOTAAL
Colegio:
Aantal leerlingen
Percentage met
beurs

Halve
beurs
5
3
2

3
3
2

0
0
1

3
3
3
9

Hele
beurs
1
5
3

Halve
beurs
1
1
7

4
3
0

0
1
0

Totaal
aantal
beurzen
2
6
10
18

Halve
beurs
4
3
3

Colegio

Hele
beurs
1
1
2

Totaal
aantal
beurzen
6
4
4
14

Hele
beurs
1
1
0

4
4
0
8

Overzicht bursalen door de jaren heen: 2008-2006 (voor voorgaande jaren: zie het jaarverslag 2007)

Effectiviteit in termen van bemensing
In termen van bemensing heeft Amigos in 2008 niet de doelstellingen kunnen
verwezenlijken. Alleen gedurende de maanden november en december is er in de
persoon van Petra Maas een vrijwilliger geweest in San Juan. Gezien het belang
van het hebben van een vrijwilliger ter plekke, is dit een matig resultaat. Petra heeft
de nieuwe bursalen voor het schooljaar 2010 kunnen selecteren, de naaiprojecten
bezocht en verschillende betalingen geregeld. Het nieuwe project (de werkplaats bij
de Katholieke kerk) is in gang gezet door bestuursvoorzitter Tjeerd Haima van der
Wal tijdens diens bezoek aan San Juan begin 2008 en afgerond voordat Petra
Maas in San Juan aankwam.
In Nederland heeft het bestuur het hele jaar uit slechts twee leden bestaan. De
focus heeft daardoor gelegen op het uitvoeren van de hoogst noodzakelijke
activiteiten, zowel in Nederland als in Guatemala.

Een alledaags tafereel:
de was en varkens.

Financiële effectiviteit
In termen van fondsenwerving heeft Amigos ruimschoots haar doelstellingen
gehaald. De vaste inkomsten van de donateurs (de ‘amigos’) zijn stabiel. Ondanks
dat er niet heel actief voor fondsen is geworven, is een aantal grote (maar
incidentele) giften binnengekomen. De doelstellingen ten aanzien van de
fondsenwerving zijn daarmee ruimschoots gehaald.
Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling 20%
onder de begroting (reservering nieuwe projecten niet meegerekend) gebleven. Dit
komt vooral doordat er maar een beperkt deel van het jaar een vrijwilliger in San
Juan aanwezig is geweest en zelfs een aantal begrote projecten (zoals het
verstrekken van nieuwe microkredieten) niet uitgevoerd kon worden. Er is maar één
nieuw (en dan ook nog klein) project uitgevoerd. Voor details zie de jaarrekening:
begroting boekjaar 2009 met een vergelijking van begroting en realisatie 2008.

% &#
Doordat er het grootste deel van 2008 geen vrijwilliger in San Juan ter plaatse was, is
er maar één nieuw (klein) project uitgevoerd. Het bestuur heeft zich er vanuit
Nederland daarnaast vooral op gericht om de al lopende grotere projecten, zoals het
verstrekken van beurzen en het naaiproject in beide dorpen zo goed mogelijk door te
laten lopen.
Het lijkt wellicht dat aan een al lopend project niet veel tijd meer hoeft te worden
besteed, maar het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om vanuit Nederland het benodigde
geld tijdig bij de juiste personen of instanties te krijgen. Alleen al in het betalen van de
verschillende beurzen gaat veel tijd zitten (in 2008 waren er zeven scholen en
universiteiten waar betalingen aan moesten worden verricht en daar komt nog bij dat
het collegegeld voor de universiteit contant moet worden betaald).
Een ander aspect dat zwaar weegt voor Amigos is, dat het zonder vrijwilliger ter
plaatse moeilijk is om de voortgang van de projecten te controleren. De mensen zijn
over het algemeen van goede wil en vol goede bedoelingen, maar in een cultuur waar
het heel normaal is dat er overal iets aan de strijkstok blijft hangen, gaat er nog wel
eens wat mis als toezicht ontbreekt en dan blijken na een lange afwezigheid de
voortgang en de resultaten vaak tegen te vallen. Amigos streeft naar 100% garantie dat
gedoneerde gelden op de wijze besteed worden die ook door het bestuur is voorzien.
Het onderzoek naar de levensvatbaarheid en de start van nieuwe projecten zijn
daarom uitgesteld tot er weer zo lang een vrijwilliger in San Juan zal zijn dat eventuele
nieuwe projecten (grotendeels) in die periode kunnen worden afgerond.
Dit alles heeft ertoe geleid dat er over 2008 minder projecten zijn te bespreken dan we
over de voorgaande jaren gewend waren te doen.

“Het onderzoek naar de
levensvatbaarheid en de
start van nieuwe projecten
zijn uitgesteld tot er weer
zo lang een vrijwilliger in
San Juan zal zijn dat
eventuele nieuwe
projecten (grotendeels) in
die periode kunnen
worden afgerond.”

Het naaiproject
In 2008 werd de met steun van Amigos in 2005 gestarte naaicursus in San Juan
afgerond. Om nog een aantal onderdelen van de schoolkostuums te leren naaien is de
cursus met drie maanden verlengd en heeft deze uiteindelijk tot en met augustus 2008
geduurd. De cursisten die in de loop van de cursusperiode zijn ingestroomd hebben
met één groep nog tot het einde van het schooljaar naailessen kunnen volgen. In
aanwezigheid van vrijwilligster Petra Maas hebben de dames uit San Juan in het
dorpshuis aan belangstellenden uit het dorp en hun medecursisten uit Agua Salóbrega
laten zien wat zij dit jaar voor kleding hebben leren maken.
Ook de in januari 2007 in het naburige dorp Agua Salóbrega (eveneens vallend onder
de gemeente Sanarate) gestarte naaicursus is in 2008 gecontinueerd met wederom 24
vrouwen. Ook zij hebben in aanwezigheid van Petra laten zien wat zij in dit tweede jaar
hebben leren maken.
Amigos heeft besloten om voorlopig geen nieuwe naaicursus in San Juan op te zetten.
De belangstelling voor een nieuwe cursus is niet groot en de vrouwen die
belangstelling hebben getoond, zijn op een enkele uitzondering na nog zeer jong en in
de schoolgaande leeftijd. Amigos zou deze leeftijdsgroep liever steunen met beurzen
voor het volgen van regulier onderwijs waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt nog
meer verbeteren.
In Agua Salóbrega zal de naaicursus nog een jaar worden aangeboden, zodat de
dames daar ook de drie jaar kunnen volmaken.
In de loop van het jaar is uit een derde dorp in de omgeving van Sanarate ook een
verzoek ontvangen om daar de naaicursus te komen opzetten. Amigos heeft daar op
zich wel belangstelling voor, maar vanwege het ontbreken van een vrijwilliger ter
plaatse is besloten om een definitieve beslissing hierover aan te houden tot er weer
voor langere tijd een vrijwilliger in San Juan verblijft die de start van een naaicursus in
een nieuw dorp kan begeleiden.

Dames van het
naaiproject.
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Het Colegio (de middelbare school)
De in 2007 gerealiseerde groei van het aantal leerlingen van het Colegio heeft zich
in 2008 voortgezet. Deze verdere groei van het aantal leerlingen heeft de school
financieel minder afhankelijk van Amigos gemaakt, iets waar Amigos een groot
voorstander van is. Amigos zou graag zien dat het Colegio op termijn in staat is om
zonder financiële hulp van Amigos te kunnen bestaan.

Leerlingen van de
middelbare school.

Omdat het gezien de financiële situatie nu mogelijk is én om de school te stimuleren
om zelf actief de groei van het aantal leerlingen te bevorderen, heeft Amigos
besloten om in 2008 voor het laatst de leraren een aanvulling op hun salaris te
betalen. Deze aanvulling bestond uit een maandelijkse bijdrage van 30 Quetzales
per vak. Totaal ontvingen de leraren daardoor iedere maand 100 Quetzales voor elk
vak dat ze geven. Daarmee zijn de salarissen enigszins concurrerend met scholen
in de omgeving van San Juan.
Daarnaast heeft Amigos in november weer een bonus aan de leraren uitgekeerd die
dient ter overbrugging van de vakantiemaanden november en december waarin de
leraren traditioneel geen salaris krijgen uitbetaald.
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“Amigos heeft in
november weer een bonus
aan de leraren uitgekeerd
die dient ter overbrugging
van de vakantiemaanden
november en december
waarin de leraren
traditioneel geen salaris
krijgen uitbetaald.”
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Studiebeurzen
Amigos biedt financiële steun in de vorm van studiebeurzen aan kinderen van
gezinnen die het lesgeld zelf niet kunnen opbrengen. Nieuw in 2008 is dat deze
beurzen niet alleen worden verstrekt aan leerlingen van het Colegio en aan leerlingen
die een beroepsopleiding volgen, maar ook aan een jongere die aan een van de
universiteiten in de regio is gaan studeren. In 2008 verstrekte Amigos in totaal 24
(hele of halve) beurzen, 12 voor het Colegio, 11 voor een beroepsopleiding en 1 voor
een universitaire studie.
Een hele beurs voor het Colegio kost omgerekend ongeveer 130 euro per leerling per
jaar. Voor een beroepsopleiding 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 studieresultaten en gedrag op school goed
zijn en de bursaal betrokkenheid toont bij projecten in het dorp. Bij het toekennen van
een beurs wordt er daarom met zowel de bursaal als zijn of haar ouders en Amigos
een contract ondertekend waarin deze voorwaarden zijn opgenomen.
Omdat er in 2008 gedurende het schooljaar geen vrijwilliger in San Juan aanwezig
was, zijn de resultaten van de bursalen slechts na afloop van het schooljaar bij de
verschillende scholen opgevraagd door vrijwilligster Petra Maas.

“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.”

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.
• Het gedrag en de motivatie van de leerling op de vorige school (hierover wordt
informatie ingewonnen bij de leraren van de basisschool of het Colegio).
• 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 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.

Studiebeurzen Colegio
Er gingen in 2008 48 leerlingen naar het Colegio waarvan er twaalf een hele of halve
beurs van Amigos ontvingen. Het merendeel van deze bursalen heeft het prima
gedaan. Slechts één bursaal was zo slecht gemotiveerd en had zulke slechte cijfers
dat hij in 2009 niet meer aan het nieuwe schooljaar is begonnen.

Straatbeeld van San
Juan.

klas naam

type beurs

start beurs

opmerkingen

1 1

Jerónimo Morataya, Julia Magaly

halve

2008

2 1

Jerónimo Morataya, Rudy Israel

halve

2008

3 1

Mejia, Yordy

halve

2008

4 1

Morales Amado, Edwin

hele

2008

5 1

Hernandez, Oscar Daniel

halve

2008

6 2

Sol Herrera, Edel Isel

hele

2007

7 2

Sol Herrera, Baldomero

halve

2007

8 2

Enrique Morales, Brandon

halve

2007

9 2

Hernandez Ramos, Sonia Elisabeth halve

2007

10 3

Hernandez Palencia, Elda Mahely

halve

2007

afgestudeerd

11 3

Ramos Estrada, Walter Ottoniel
Salvatierra Hernández, Antonia
Magaly

halve

2006

afgestudeerd

halve

2006

afgestudeerd

12 3

gestopt

Tabel: overzicht bursalen Colegio

Amigos heeft voor het schooljaar 2009 acht nieuwe bursalen geselecteerd voor de
eerste klas. De beurzen aan de leerlingen die in 2009 naar de tweede en derde klas
gaan, worden op het hierboven al vermelde geval na gecontinueerd.

Begeleiding leraren
colegio.
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Studiebeurzen beroepsopleidingen
In 2008 ontvingen elf jongeren een beurs voor een beroepsopleiding. De
bursaal die het in 2007 al niet goed had gedaan, heeft ook in 2008 helaas geen
goede resultaten behaald. Omdat de betreffende bursaal ook slecht
gemotiveerd overkomt, is besloten om die beurs in 2009 niet te continueren.
Verder zijn in 2008 twee jongeren afgestudeerd. Van alle andere leerlingen die
hun opleiding nog niet hebben afgerond, zullen de beurzen in 2009 worden
gecontinueerd.
Voor 2009 zijn er twee nieuwe bursalen geselecteerd.

type beurs

start beurs

richting

1 1

klas naam
Cortez Arriola, Ruth Eunice

hele

2008

tweetalig secretaresse

2 1

Giron Abadio, Lucresia Rosibel

halve

2008

tweetalig secretaresse

3 1

Martinez Hernandez, José Anael

halve

2008

toerisme

4 1

Hernandez, Victor Donaldo

hele

2008

autotechniek

5 1

Hernandez Barrientos, Hercilia

hele

2008

secretaresse

6 1

Morales Ramirez, Edwin Adolfo

hele

2008

autotechniek

7 1

Diaz Gonzalez, Edgar Anibal

hele

2007

autotechniek

8 2

Flores Rodas, William Emanuel

hele

2007

electrotechniek

9 2

Ramos Estrada, Edwin Isaac

hele

2007

boekhouding

10 3

Gomez Amado, Ottoniel

hele

2006

ICT techniek

11 3

Morales Aguilar, Ovidio

hele

2006

boekhouding

Tabel: overzicht bursalen beroepsopleidingen

Inmiddels hebben de bursalen die in 2007 hun beroepsopleiding hadden afgerond en
wilden gaan werken ook allemaal werk gevonden. Helaas is dat niet in alle gevallen
een vaste baan, maar is de jongere in dat geval afhankelijk van tijdelijk werk dat
beschikbaar is.
Van de bursalen die in 2008 hun beroepsopleiding hebben afgerond, gaat er één
werken en de ander gaat doorstuderen aan de universiteit met een beurs van Amigos.
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Studiebeurzen universiteit
In 2008 is voor het eerst een beurs toegekend voor een studie aan de universiteit.
Dit betreft een meisje dat ICT techniek is gaan studeren. De kosten voor het
collegeld worden door Amigos betaald, de kosten voor boeken en het heen en weer
reizen naar de universiteit worden door de bursaal zelf betaald. Dit meisje werkt dan
ook naast haar studie om deze overige kosten te kunnen betalen.
Oudvrijwilligster Tamara Molnár heeft daarnaast de donatie van een laptop
geregeld, die zij tijdens haar verblijf in San Juan aan de bursaal heeft overhandigd
om te gebruiken bij haar studie.
klas naam
11

Moscoso, Vitalia Azucena

Tabel: overzicht bursalen universiteit

type beurs

start beurs

richting

hele

2008

ICT techniek

“Van de bursalen die in
2008 hun
beroepsopleiding hebben
afgerond, gaat er één
werken en de ander gaat
doorstuderen aan de
universiteit met een beurs
van Amigos.”
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Microkrediet
De afbetalingen van de in 2006 en 2007 verstrekte microkredieten zijn voorspoedig
verlopen. Alle in 2006 verstrekte microkredieten zijn inmiddels volledig afbetaald. En
al degenen die in 2007 een microkrediet hebben ontvangen hebben eveneens - op
een enkeling na die wat aanmoediging daartoe nodig had - keurig volgens afspraak
het microkrediet afgelost. Alle in 2007 verstrekte microkredieten zijn inmiddels
helemaal terugbetaald.
Een van de oud-bursalen heeft aangeboden om, zolang er geen vrijwilliger in San
Juan aanwezig is, de administratie van de afbetalingen van de microkredieten op
zich te nemen. Dankzij hem is het terugbetalen van de microkredieten zeer glad
verlopen. De aflossing wordt gestort op de Guatemalteekse bankrekening van
Amigos en het stortingsbewijs wordt aan de betreffende oud-bursaal overhandigd.
In november is deze administratie aan Petra Maas overhandigd.
Omdat Petra slechts twee maanden in San Juan actief is geweest en zij zich in die
periode vooral heeft beziggehouden met de selectie van nieuwe bursalen, zijn er in
2008 geen microkredieten verstrekt. Omdat er in ieder geval nog een aantal dames
uit Agua Salóbrega belangstelling hebben voor een microkrediet om een
naaimachine te kunnen aanschaffen, zal er - wanneer er weer een vrijwilliger in San
Juan is - worden gekeken of er opnieuw een aantal microkredieten kan worden
verstrekt.
Daarbij zal wel in het oog worden gehouden dat de microkredieten vooral bedoeld
zijn om economische activiteiten te ontplooien. Ieder huishouden in het dorp van
een naaimachine voorzien, zal in dat licht naar verwachting niet effectief blijken.

“Alle in 2006 verstrekte
microkredieten zijn
inmiddels volledig
afbetaald. Degenen die in
2007 een microkrediet
hebben ontvangen,
hebben ook het
microkrediet afgelost.”
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Werkplaats Katholieke kerk
De Katholieke kerk in San Juan, de kerk waar het gastgezin, dat de vrijwilligers van
Amigos huisvest, bij hoort, heeft een financiële bijdrage van Amigos ontvangen om bij
de kerk de bouw van een werkplaats te kunnen realiseren waar jongeren praktische
vaardigheden als houtbewerken zullen kunnen leren, maar ook een muziekinstrument
bespelen of bloemen schikken. De kerk heeft zelf het merendeel van de materialen
bijeengebracht. De ontbrekende materialen zijn met de bijdrage van Amigos
aangeschaft. Leden van de kerkgemeenschap hebben gezamenlijk de bouw van de
werkplaats gerealiseerd.
Werkplaats Katholieke
kerk.
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Inkomsten
Net als in voorgaande jaren kon Amigos in 2008 voor een belangrijk deel van haar
inkomsten rekenen op de steun van vaste donateurs. Op 31 december 2008 telde
Amigos 93 vaste donateurs, oftewel amigo’s. Zij bieden de zekerheid dat er ook in
2009 ten minste een bedrag van 3.000 euro aan donateurgelden zal binnenkomen,
een met de voorgaande jaren vergelijkbaar bedrag. Naast de vaste donaties ontving
Amigos in 2008 ook weer incidentele giften. In 2008 telden we 110 actieve
donateurs, waaronder enkele grotere (anonieme) sponsors.
Een aantal particuliere donateurs heeft de sponsoring van een aantal van de
bursalen op zich genomen. De Teresiaschool in Waalwijk heeft met haar leerlingen
weer een sponsorloop gehouden en de opbrengst daarvan aan Amigos gedoneerd.
Mevrouw Bannink, moeder van oud-vrijwilliger Arjan, heeft wederom producten die
zij met haar handwerkclub heeft gemaakt, verkocht ten behoeve van Amigos.
Naast bovengenoemde activiteiten vonden er ook andere initiatieven plaats. Helaas
is het niet mogelijk om ieder initiatief apart te noemen.
Het aantal vaste donateurs is ten opzichte van 2007 licht gedaald (102 in 2007 en
93 in 2008) en daardoor iets onder het niveau van 2006 (98) gekomen. In het jaar
2007 hadden veel fondsenwervingacties plaatsgevonden, waardoor er een grote
toename was aan actieve donateurs. Doordat er in 2008 - voor een groot deel door
gebrek aan capaciteit - nauwelijks fondsenwervingsacties hebben plaatsgevonden,
is het totale aantal actieve donateurs weer gedaald naar het oude niveau van 2006
(118 in 2006, 166 in 2007 en 110 in 2008).

“Het aantal actieve
donateurs is in 2008
gedaald naar het oude
niveau van 2006.”

$
ANBI-status
Per 1 januari 2008 zijn de belastingregels gewijzigd en is sponsoring van goede
doelen alleen nog voor de belasting aftrekbaar als het betreffende goede doel de
ANBI-status bij de Belastingdienst heeft aangevraagd. Om (vooral particuliere)
donateurs blijvend in staat te stellen om hun giften aan Amigos van de belastingen
af te trekken, heeft ook Amigos de ANBI-status bij de Belastingdienst aangevraagd.
Naar aanleiding van deze aanvraag is per 1 januari 2008 de ANBI-status aan
Amigos toegekend.
Communicatie naar donateurs
In 2008 is de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief weer opgevoerd naar één
maal per kwartaal. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de actuele stand van
zaken in San Juan en wordt aan de donateurs verantwoording afgelegd over de
besteding van de ontvangen donateursgelden. De meeste donateurs en
belangstellenden ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. In verband met de kosten en
de tijdsbesparing ten opzichte van verzending per post heeft dit ook onze voorkeur.
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 2007 is op de website beschikbaar gesteld en toegestuurd aan
een aantal grotere sponsors.
Zoals al in het hoofdstuk Amigos vermeld, beschikt Amigos sinds halverwege 2008
over een vernieuwde website. Ook deze wordt actief ingezet in de communicatie
naar donateurs en andere belangstellenden.
Op deze manier geeft Amigos inzicht in de besteding van de ontvangen giften en de
voortgang van de verschillende projecten. Daarnaast dienen de nieuwsbrieven, het
jaarverslag en de website ook om bestaande en potentiële sponsors en donateurs
(blijvend) voor Amigos te interesseren.
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Strategie en doelstelling
Met de statutenwijziging die in november 2008 heeft plaatsgevonden, ligt de weg
open om de succesvolle projecten van Amigos uit te breiden naar dorpen in de
omgeving van San Juan. Amigos denkt dan vooral aan het verstrekken van beurzen
aan talentvolle jongeren aan wie de financiële situatie van het gezin niet de
mogelijkheden biedt om verder onderwijs te volgen en het verstrekken van
microkredieten voor het ontplooien van economische activiteiten die voor het
betrokken individu en zijn of haar gezin direct (meer) inkomsten oplevert.
Een huis in San Juan.

Amigos wil zich daarbij vooral richten op dorpen in de omgeving van San Juan waar
de levensomstandigheden slechter zijn dan in San Juan. Deze dorpen liggen veelal
verder weg van het grotere stadje Sanarate en zijn daardoor moeilijker te bereiken.
Door de meer geïsoleerde ligging zijn de mensen uit deze dorpen ook niet bekend
met het werk van Amigos en zullen zij zelf Amigos niet opzoeken om om hulp te
vragen. Het opzetten van projecten in dergelijke nieuwe dorpen zal daardoor een
grote tijdsinvestering vragen en de aanwezigheid van een vrijwilliger van Amigos ter
plaatse is daarom een absolute voorwaarde. Wanneer er slechts een deel van het
jaar een vrijwilliger in San Juan aanwezig is, zal er altijd een inhaalslag nodig zijn
voor lopende en nieuw op te zetten projecten in San Juan zelf. Deze tijd kan dan
niet worden besteed aan het inventariseren van de mogelijkheden in andere dorpen
en de resterende tijd kon wel eens te kort blijken om, in een geheel nieuwe
omgeving waar alles nog helemaal vanaf de grond moet worden opgebouwd,
nieuwe projecten op te zetten. Het steeds weer vinden van nieuwe vrijwilligers zal
dan ook in de komende jaren van groter belang zijn voor Amigos.

Meer op detailniveau blijft Amigos zich richten op kleinschalige en controleerbare
projecten voor de mensen die echt willen. Het beurzenprogramma blijft een speerpunt
in de activiteiten van Amigos. Door in 2008 voor het eerst een beurs voor de
universiteit toe te kennen, biedt Amigos nu een “integraal pakket” van beurzen aan
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.
Daarnaast blijft Amigos streven naar een zo onafhankelijk mogelijke middelbare
school in San Juan, het Colegio. De laatste jaren is er veel tijd en energie gestoken in
het bewustmaken van het lerarencorps van het Colegio dat zij door actief leerlingen te
werven de inkomsten van de school kunnen verbeteren. Inmiddels is de school op
een punt aangekomen dat het aantal leerlingen zo is gegroeid dat zij een
maandelijkse aanvulling op het salaris van de leraren niet meer nodig hebben van
Amigos. Deze zal in 2009 dan ook niet meer worden uitbetaald. Uiteraard zal de
hoogst noodzakelijke hulp niet gestopt worden. Het zoeken naar de middenweg blijft
een kwestie van balanceren.
Voor de financiering van toekomstige activiteiten van Amigos zijn twee scenario’s
mogelijk: de één voorziet in financiële groei en de ander bestaat uit financiële
consolidatie. Gezien de beperkte (bestuurs)capaciteit in Nederland op dit moment ligt
het scenario van financiële consolidatie meer voor de hand. Voor uitbreiding van de
activiteiten van Amigos naar dorpen in de omgeving van San Juan is echter het
scenario van financiële groei noodzakelijk. Ook om deze reden zal Amigos dus
naarstig op zoek gaan naar uitbreiding van het bestuur.
Uitbreiding van de activiteiten van Amigos naar andere dorpen in de omgeving van
San Juan is een antwoord op de al eerder gestelde vraag: “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)?” Hoewel het
welvaartsniveau in San Juan nog lang niet vergelijkbaar is met dat van de meeste
mensen in Nederland, zijn de levensomstandigheden de afgelopen tien jaar sterk
verbeterd. Er zijn zeker nog meer projecten (anders dan voortzetting van het
beurzenstelsel) te bedenken die in San Juan zouden kunnen worden opgezet, maar
deze zouden niet meer noodzakelijke basisvoorzieningen brengen en daardoor
minder impact hebben. Door de activiteiten van Amigos uit te breiden naar plaatsen
waar nog wel behoefte is aan basisvoorzieningen, zoals meer mogelijkheden voor
scholing, wordt de impact van de geboden hulp vergroot en een grotere bijdrage
geleverd aan een verbetering van de levensomstandigheden op de plaatsen waar de
hulp terecht komt. Op deze wijze waakt Amigos ervoor dat de gedoneerde fondsen op
een proportionele wijze een zinvolle bijdrage blijven leveren in San Juan en
omgeving.
Uitvoering
Eind 2008 lijkt 2009 voor een deel ook een jaar van consolidatie te worden. Door het
vervroegde vertrek van Petra Maas is er in het begin van het jaar geen vrijwilliger in
San Juan. Wel heeft Amigos eind 2008 al contact met een nieuwe vrijwilligster, Anita
Oliemans, die in de tweede helft van 2009 naar San Juan wil vertrekken om daar een
half jaar vrijwilligerswerk te doen.
Amigos verwacht daarnaast in 2009 in contact te komen met meer potentiële
vrijwilligers. Omdat de definitieve aanmelding van een vrijwilliger niet “af te dwingen”
is, blijft Amigos hopen op een succesvolle “klik”. Het blijft een feit dat met een
vrijwilliger ter plekke er meer mogelijkheden zijn om projecten aan te sturen. Zonder
een vrijwilliger zal Amigos helaas moeten terugvallen op het “minimale” scenario van
besturen op afstand: het ondersteunen van alleen de lopende projecten zoals
bursalen en naaiproject. Van initiatie van enige nieuwe projecten zal dan geen sprake
zijn - Amigos wil namelijk zeker controle houden op de projecten om zo te garanderen
dat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden besteed.

Het Rosario, een van de
scholen waar bursalen
een beroepsopleiding
kunnen volgen.

“Door het vervroegde
vertrek van Petra Maas is
er in het begin van het jaar
geen vrijwilliger in San
Juan. Wel heeft Amigos
eind 2008 al contact met
een nieuwe vrijwilligster,
Anita Oliemans, die in de
tweede helft van 2009
naar San Juan wil
vertrekken om daar een
half jaar vrijwilligerswerk te
doen.”

“Het streven is om 8-12
nieuwsberichten per jaar
te publiceren op de geheel
vernieuwde website van
Amigos.”

Helaas bestaat het bestuur per einde 2008 nog steeds uit twee personen. Dit zou
een tijdelijke situatie moeten zijn, maar duurt toch langer dan gewenst. Het streven is
om een nieuw bestuurslid te vinden, waarbij wel nadrukkelijk naar de kwaliteit en
beschikbaarheid gekeken zal worden. Net als in 2008 zal Amigos kunnen rekenen op
de incidentele ondersteuning van een vaste groep mensen die Amigos een warm
hart toedragen.
Gezien het bovenstaande voorziet het bestuur in termen van uitvoering het eerste
half jaar een periode van consolidatie. Amigos zal de beproefde concepten
voortzetten en lopende projecten op afstand - vanuit Nederland - besturen. Er zal
direct contact (per e-mail) worden onderhouden met personen in het dorp (vooral
bursalen en oud-bursalen) en bijvoorbeeld het sportveldcomité en de instituten waar
de bursalen naar school gaan.
Pas met de komst van Anita Oliemans naar San Juan in de tweede helft van het jaar
zal het starten van nieuwe projecten weer tot de mogelijkheden gaan behoren.
Publiciteit
Met de in 2008 vernieuwde website heeft Amigos voor de komende jaren een goede
basis voor een frisse en heldere presentatie naar de wereld. In tegenstelling tot de
oude site, biedt de website faciliteiten om gemakkelijk nieuwsberichten te publiceren.
Het streven is om 8-12 nieuwsberichten per jaar te publiceren. Of dit mogelijk is
hangt mede af van de aanwezigheid van een vrijwilliger in San Juan. Als er een
vrijwilliger ter plekke is, is er meer nieuws te melden. Daarnaast is het mogelijk op de
website foto’s en zelfs filmpjes te tonen. Hiermee kan een nieuwe dimensie worden
betreden in de berichtgeving over San Juan. Amigos wil deze functionaliteiten op
regelmatige basis gaan gebruiken de komende jaren.
Het streven om de nieuwsbrief vier maal per jaar uit te brengen blijft staan. In 2008 is
dit weer gelukt en in 2009 wil Amigos deze lijn doortrekken.

Groepje leerlingen van
de lagere school.
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Balans per 31 december 2008 en 2007
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)

2008

2007

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Uitstaande voorschotten

3
4

23.792
0

21.176
685

Som der vlottende activa

23.792

21.861

Som activa

23.792

21.861

Passiva
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Schuld aan vrijwilliger(s)

Som passiva

5

23.313

18.861

6

479

3.000

23.792

21.861

Staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2008 tot en met 31 december 2008
1 januari 2008
31 december
2008

1 januari 2007
31 december
2007

Fondsenwerving
Baten

Baten uit fondsenwerving
Aflossing microkredieten
Rentebaten

7
8
9

14.254
526
181

23.643
633
266

14.961

24.542

139
538
64

243
776
111

741

1.130

5,0%

4,6%

14.220

23.412

9.768

22.128

Tekort / overschot

4.452

1.284

Mutatie bestemmingsreserve

4.452

1.284

-

-

Totaal baten
Lasten

(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien

10
11
12

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

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 goed doel 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 2008
5,0% van de totale baten uit fondsenwerving. Amigos zit daarmee ruim onder de norm van het CBF.

Toelichting op de balans per 31 december 2008
en de staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2008 tot en met 31 december 2008
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 en van andere dorpen en
hun dorpsbewoners in de omgeving. 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 2008 tot en met 31 december 2008. 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.

Toelichting op de balans per 31 december 2008
Vlottende activa

3

Liquide middelen

Postbank
Postbank Rentemeerrekening
ABN Amro
ABN Amro Spaarrekening
Bankrekening in Guatemala

31-12-2008 31-12-2007
4547502
4547502
58.69.04.689
46.84.39.609

5.030
1.000
2.945
13.000
1.817

4.343
0
7.909
4.763
4.161

23.792

21.176

Per eind 2008 stond er Q 20.567 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in
Guatemala, hetgeen tegen tegen de koers per 31 december 2008 (www.oanda.com)
neerkomt op 1.817.

4

Uitstaande voorschotten

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers

5

Bestemmingsreserve

31-12-2008 31-12-2007
0

685

0

685

31-12-2008 31-12-2007

Saldo per einde voorafgaand boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve

18.861

17.577

4.452

1.284

Stand 31 december

23.313

18.861

6

Kortlopende schulden

31-12-2008 31-12-2007

Schuld aan vrijwilliger(s)

479

3.000

Stand 31 december

479

3.000

Baten

7

Baten uit fondsenwerving

Donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Schenkingen divers
Sponsorbijdragen

2008

2007

2.970
3.820
5.464
2.000

3.095
8.241
10.807
1.500

14.254

23.643

Verklaring termen
•
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 2008 ontvangen afbetalingen op de in 2007 verstrekte
microkredieten voor het aanschaffen van naaimachines. In totaal is een bedrag van
(omgerekend) 526 afbetaald.

9 Rentebaten

Dit betreft de in 2008 ontvangen rente op de bankrekeningen bij de ABN Amro en
de Postbank van 181.
Lasten

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

2008

2007

139
0
0

140
0
103

139

243

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2008
139. 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),
folder, kerstkaarten, jaarverslag, fotomateriaal San Juan, reiskosten voor
presentaties, et cetera.

!
11 Uitvoeringskosten

2008

Contributies
Kantoorkosten
Verzekeringen
Bankkosten

2007

198
0
241
99

82
22
254
418

538

776

De uitvoeringskosten bedragen in 2008 538. Onder uitvoeringskosten vallen onder
andere de volgende kosten: contributie postbusnummer en Kamer van Koophandel,
premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en bankkosten.

12 Onvoorzien
Deze post betreft koersverschillen e.d.

13 Bestedingen doelstelling
Projecten
Project – beurzen colegio
Project – materiaal scholen (parvulos, primaria en colegio)
Project – materialen kerstkaarten (primaria)
Project – lokale nieuwsbrief bursalen
Project – bibliotheek / boeken
Project – aanvulling salaris leraren
Project – bonus leraren
Project – naaicursus
Project – beurzen beroepsopleidingen
Project – beurzen universiteit
Project – microkrediet
Project – sportveld
Project – opening sportveld
Project – socios
Project – speeltuin
Project – herstel muur sportveld
Project – bouw werkplaats Katholieke kerk
Kosten onderzoek nieuwe projecten
Projectkosten (*)

2008

2007

884
0
51
0
0
1.043
591
2.090
2.651
387
0
0
0
0
0
0
442
0
1.629

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

9.768

22.128

In 2008 zijn in totaal 8 projecten uitgevoerd.
(*) De projectkosten betreffen o.a. de reis- en verblijfskosten voor de vrijwilligers,
alsmede de communicatiekosten.

Begroting boekjaar 2009
begroting
2009

werkelijk
2008

begroting
2008

Fondsenwerving
Baten
Fondsenwerving
Donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Schenkingen divers
Sponsorbijdragen

3.000
3.000
4.000
2.000

2.970
3.820
5.464
2.000

3.000
1.500
1.000
2.000

Totaal baten uit
fondsenwerving
Aflossing microkredieten
Rentebaten

12.000

14.254

7.500

0
150

526
181

250
100

Totaal baten

12.150

14.961

7.850

200

139

300

550
50

538
64

450
0

800

741

750

Baten minus lasten
Bestemmingsreserve
(transport 2008)

11.350
23.313

14.220
18.861

7.100
18.861

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

34.663

33.081

25.961

1.200
0
900
500
0
1.000
500
600
1.500
3.200

884
0
0
0
51
0
1.043
591
2.090
2.651

1.400
900
500
0
0
1.000
900
600
2.250
3.200

0

0

2.200

2.200

0

1.100

1.100

0

0

Lasten
(In)directe
verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien
Totaal lasten

Bestedingen aan
doelstelling
Educatie
Beurzen colegio
Reservering colegio 2009
Reservering colegio 2010
Reservering colegio 2011
Materialen kerstkaarten
Bibliotheek/boeken
Aanvulling salaris leraren
Bonus leraren
Naaicursus
Beurzen
beroepsopleidingen
Reservering
beroepsopleidingen 2009
Reservering
beroepsopleidingen 2010
Reservering
beroepsopleidingen 2011

$
Beurzen universiteit
Reservering universiteit
2010
Reservering universiteit
2011
Overig
Microkrediet
Bouw werkplaats
Katholieke kerk
Verven sportveld
Projectkosten
vrijwilligers
Reservering nieuwe
projecten

1.000
1.000

387
0

500
500

500

0

500

1.500
0

0
442

1.500
0

600
1.000

0
1.629

0
1.000

16.863

0

7.911

34.663

9.768

25.961

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

0

23.313

0

Saldo

-

-

-

Totaal besteed aan
doelstelling

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

084 8712237
info@amigosdesanjuan.org
http://www.amigosdesanjuan.org

Bank:

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

