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Voorwoord
In 2009 vierde Stichting Amigos de San Juan de Flores haar negenjarig bestaan.
Sinds 2000 zijn we actief in en rondom het dorp San Juan de Flores in de droge
regio van de provincie ‘El Progeso’ in Guatemala. Dit jaar stond weer bol van de
activiteiten en verandering.
Het jaar werd – helaas – ‘vrijwilligerloos’ begonnen. Gelukkig was eind 2008 de
selectie van de bursalen voor het nieuwe schooljaar nog gedaan, zodat in 2009 in
totaal 34 bursalen aan de slag konden op hun scholen of universiteiten. Al vrij snel
besloot Anita Oliemans een aantal maanden naar Guatemala te gaan om zich in te
zetten voor de mensen daar. Dat hebben ze geweten... In de periode augustus
2009 tot en met januari 2010 heeft Anita lief en leed gedeeld in San Juan. Het was
een zowel drukke als succesvolle periode. Hieronder een aantal hoogtepunten:
• Er is een dak boven de tribune van het sportveld gebouwd.
• Het sportveld is opnieuw geverfd.
• Twee nieuwe naaiprojecten zijn opgezet: in Santa Lucia en Montegrande.
• Een onderzoek naar de effectiviteit van de twee belangrijkste projecten van
Amigos is uitgevoerd.
• Er zijn dertien microkredieten verstrekt om naaimachines aan te schaffen.
• De bursalen voor 2010 zijn geselecteerd.
Na de terugkomst van oud-vrijwilliger Arjan Bannink uit Portugal, is het bestuur
uitgebreid naar drie personen. Arjan is ‘gewoon’ bestuurslid en gaat zich onder
andere richten op fondsenwerving. Er zijn wederom vier nieuwsbrieven uitgebracht,
waarmee de amigos op de hoogte werden gehouden van het reilen en zeilen in
San Juan. Vooral in de tweede helft van het jaar is Anita veel aan het woord
geweest.
De
nieuwsbrieven
zijn
te
vinden
op
onze
website:
www.amigosdesanjuan.org. Daarnaast is Amigos verheugd dat, inmiddels voor de
vijfde keer op rij, de lay-out van dit jaarverslag is verzorgd door Coco Hoeksema.
Net als vorig jaar blijft de situatie in Guatemala een bron van zorg. Het geweld is er
niet minder op geworden. Wij zien het als onze taak door te gaan en de mensen te
blijven steunen. Juist in moeilijke tijden is het van wezenlijk belang mensen
houvast, zekerheid en steun te bieden. Wij geloven in duurzame ontwikkeling en
blijven daarom investeren in het onderwijs in San Juan en de regio door middel van
beurzen en het faciliteren van cursussen.
Wij zijn blij met de concrete resultaten, die we als gevolg van een langdurige en
structurele aanwezigheid in het dorp nog steeds ieder jaar mogen boeken. Reden
te meer om door te blijven gaan. Voor ons zal er in 2010 een reden voor een
feestje zijn, dit is namelijk het jaar waarin wij 10 jaar bestaan!
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
Februari 2010

Armoedig onderkomen
in Santa Lucia.
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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 om zoveel mogelijk
kinderen, moeders en vaders uit het dorp San Juan de Flores in Guatemala 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.
Straatbeeld met wasgoed.

Sinds de uitbreiding van het succesvolle naaiproject naar Agua Salóbrega in 2007
beperkt Amigos zich niet meer alleen tot het dorp San Juan. In 2008 is daarom de
doelstelling in de statuten uitgebreid en 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
Dit maakte de weg vrij voor Amigos om in 2009 haar activiteiten naar nog twee nieuwe
dorpen uit te breiden: Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande. De eerste projecten,
het naaiproject en het verstrekken van microkredieten, zijn daar nu gestart. Amigos hoopt
dat dit het begin is van nog meer projecten in deze twee dorpen en ook andere dorpen in
de omgeving en streeft er vooral naar ook daar in de toekomst beurzen te verstrekken.
Bestuur
Het bestuur van Amigos is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de
stichting en in het bijzonder voor de projecten die in Guatemala worden uitgevoerd.
Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd. Begin 2009 bestond het
bestuur uit twee personen. Per 1 september 2009 is het bestuur uitgebreid met oudvrijwilliger Arjan Bannink. Het volgende overzicht toont de samenstelling van het bestuur
per 31 december 2009.
naam

bestuursfunctie

bestuurslid sinds

T. (Tjeerd) Haima van der Wal

Voorzitter

2004

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

Secretaris/Penningmeester

2002

A. (Arjan) Bannink

Algemeen bestuurslid

2009

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.
Oud-bursaal Bill Ortiz is sinds september 2009 aan Amigos verbonden als adviseur. Zijn
kennis over de (economische) situatie ter plekke, de gebruiken en gewoonten en veel
van de mensen is meer dan welkom bij het nemen van besluiten over nieuwe en lopende
projecten in San Juan, Agua Salóbrega, Santa Lucia, Monte Grande en in de toekomst
wellicht nog andere dorpen en bij het bepalen van de strategie van Amigos voor de
komende jaren.
Oud-bestuurslid Teresa de Jong en oud-vrijwilligster Tamara Molnár hebben Amigos
incidenteel ondersteund bij het geven van presentaties aan en het onderhouden van
contacten met donateurs.

“In 2009 heeft Amigos
haar activiteiten uitgebreid
naar Santa Lucia de los
Ocotes en Monte Grande.”
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In 2009 heeft het bestuur elf 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 de
website.

Het winkeltje van
het gastgezin.

Vertegenwoordiging in San Juan de Flores en omgeving
Anita Oliemans is in de maanden augustus tot en met december 2009 namens
Amigos als vrijwilligster in San Juan actief geweest. Zij heeft Engelse les gegeven
aan de middelbare school, een groot aantal nieuwe projecten geïnitieerd en een
aantal daarvan ook al tijdens haar verblijf afgerond, twee effectiviteitsonderzoeken
uitgevoerd, lopende projecten geëvalueerd en nieuwe bursalen voor de middelbare
school, beroepsopleidingen en universiteit geselecteerd. Ook de eerste twee weken
van januari 2010 verbleef Anita nog in San Juan. Net als voor de vrijwilligers vóór
haar, heeft de familie Amado uit San Juan als gastgezin voor Anita gefungeerd.
Daarvoor heeft Amigos hen een redelijke vergoeding voor kost en inwoning
geboden.

“Anita Oliemans heeft
onder andere Engelse les
gegeven aan de
middelbare school, een
groot aantal projecten
geïnitieerd en nieuwe
bursalen geselecteerd.”

Anita en bursalen 2009.
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2. San Juan de Flores en omgeving
Guatemala
Iedere paar jaar brengt de Verenigde Naties een rapport uit over de stand van de
menselijke ontwikkeling in Guatemala, waarin onderwerpen aan de orde komen zoals
armoede, onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg. De informatie over
Guatemala in dit hoofdstuk is in zijn geheel ontleend aan dit rapport uit 2008 getiteld
‘Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Guatemala 2008 - Programma de
1
las Naciones Unidas para el Desarrollo’ .
2

Hoewel de Index van de menselijke ontwikkeling laat zien dat het niveau van de
menselijke ontwikkeling in Guatemala de laatste jaren is gestegen, is de relatieve
positie van Guatemala op de wereldranglijst gedaald en neemt het land in de regio
voortdurend een van de laagste posities op de lijst in. De vooruitgang die is geboekt, is
net voldoende geweest om mondiaal gezien net bij te blijven.
Eind jaren ‘80 leefde bijna 63% van de Guatemalteken in armoede. In 2006 is dat zo’n
51%. Dat lijkt een enorme verbetering, maar door de bevolkingsgroei die er in die
periode heeft plaatsgevonden, is het absolute aantal armen toegenomen van 5,4
miljoen naar 6,6 miljoen.
Hetzelfde geldt voor de extreme armoede in Guatemala: het percentage Guatemalteken
dat in extreme armoede leeft, is van eind jaren ‘80 tot 2006 met 3% afgenomen, maar
het absolute aantal is met ongeveer 200.000 toegenomen.

“Gemiddeld gaat een kind
in Guatemala
maar 6,1 jaar naar school,
op het platteland is dat
zelfs maar 4,5 jaar.
En dat terwijl het aantal
jaren onderwijs dat iemand
genoten heeft grote
invloed heeft op de hoogte
van het salaris: ieder jaar
meer onderwijs betekent
een inkomensstijging van
15%.”

Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs laat nog steeds te wensen over, wat aansluit bij onze
eigen observaties. Uit cijfers van het ministerie van onderwijs blijkt dat slechts een kwart
van de middelbare scholieren die voor het eindexamen slagen het vereiste niveau van
begrijpend lezen halen en slechts één op de twintig het vereiste niveau voor wiskunde.
Hoe beter de economische situatie van de scholier, des te groter de kans dat het
vereiste niveau wordt gehaald.
En zij hebben in ieder geval dan nog middelbaar onderwijs genoten. Dat is iets dat in
Guatemala helemaal niet zo voor de hand ligt. Gemiddeld gaat een kind in Guatemala
maar 6,1 jaar naar school, op het platteland is dat zelfs maar 4,5 jaar. En dat terwijl het
aantal jaren onderwijs dat iemand genoten heeft grote invloed heeft op de hoogte van
het salaris: ieder jaar meer onderwijs betekent een inkomensstijging van 15%.
Toch heeft nog altijd 48,2% van de beroepsbevolking de lagere school niet afgemaakt
en doet veelal ongeschoold werk, 39,1% heeft de lagere school afgemaakt en
eventueel nog 1 tot 3 jaar middelbaar onderwijs genoten en slechts 12,8% heeft een
beroepsopleiding afgerond en zij komen dan ook in de betere banen terecht.
Salaris
Deze percentages verklaren voor een deel dat, ook al heeft een Guatemalteek werk, dit
hem of haar geen garantie biedt dat zelfs maar de minimaal benodigde voorzieningen
kunnen worden aangeschaft: 50% van de actieve beroepsbevolking verdient minder
dan het minimumsalaris en van 87% van de actieve beroepsbevolking ligt het salaris
volgens de normen van de Verenigde Naties onder het bestaansminimum. Iemand die
het minimumsalaris verdient in Guatemala, zit maar op 63,7% van dat
bestaansminimum. Velen van hen vullen hun salaris daarom aan met inkomsten uit
zwart werk of met geld dat zij van familie uit het buitenland ontvangen.
Er is een winkeltje in
tweedehands kleding
geopend in San Juan.
1

Voor meer informatie: www.desarrollohumano.org.gt.

2

De Index van de menselijke ontwikkeling (of Human Development Index) van de Verenigde Naties meet
voornam elijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied en
wordt sinds 1993 door de UNDP gebruikt in haar rapporten.
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Er is dan ook nog altijd grote inkomensongelijkheid: de 20% armsten moeten het
met 3% van het totale nationale inkomen doen, terwijl de 20% rijksten 60% daarvan
onder elkaar verdelen. De Gini-coëfficiënt3 toont aan dat Guatemala een van de
landen in Latijns-Amerika is met de meest ongelijke inkomensverdeling en dat
binnen een regio met de meest ongelijke inkomensverdeling ter wereld.

Sanitaire voorziening in
Santa Lucia.

Werkgelegenheid
Gunstig voor Guatemala is dat de werkloosheid in het land de laagste is van
Midden-Amerika: 1,8% van de beroepsbevolking. Maar dat is dan ook ongeveer het
enige. De arbeidsomstandigheden laten nog vaak te wensen over en controle
daarop bestaat vrijwel niet: er is één inspecteur op 21.000 werknemers in een land
met een slechte infrastructuur dat vier keer zo groot is als Nederland. Minder dan
20% van de werknemers is verzekerd voor sociale zekerheidsuitkeringen, waarbij er
grote verschillen zijn tussen de werknemers in de stad (26,6% van hen is
verzekerd) en op het platteland (9,3% verzekerden).
16,5% van de actieve beroepsbevolking is tussen de 10 en 17 jaar. 16,1% van de
kinderen tussen 5 en 14 jaar nemen op de een of andere manier deel aan
economische activiteiten en 38% van hen gaat niet naar school. Positief is weer wel
dat het aandeel vrouwen in de actieve beroepsbevolking in 20 jaar tijd is
toegenomen van 25,2% naar 40%.
Emigreren
Omdat van veel Guatemalteken het inkomen zo laag is, zoeken zij veelal hun heil in
het buitenland. Van de Guatemalteken die naar het buitenland zijn vertrokken
verblijft 96%, dat zijn er 1,4 miljoen, in de Verenigde Staten van Amerika, waarvan
320.000 zonder verblijfsvergunning. Het zijn meestal mannen in de werkzame
leeftijd afkomstig van het platteland met weinig scholing. Het merendeel is alleen
naar de lagere school geweest. Ondanks dat de meerderheid van hen onder
kwetsbare omstandigheden werkt, bedraagt het minimumloon in Guatemala nog
altijd slechts 6,5% van het gemiddelde inkomen van een naar de Verenigde Staten
van Amerika geëmigreerde Guatemalteek. Het totale bedrag dat deze emigranten
naar huis sturen, is ongeveer drie maal zo groot als de buitenlandse investeringen
in Guatemala. Voor de Guatemalteekse economie is dit dus een niet te
onderschatten bijdrage, voor veel Guatemalteken betekent dit het verschil tussen
leven of overleven.

“Omdat van veel
Guatemalteken het
inkomen zo laag is,
zoeken zij veelal hun heil
in het buitenland. Van de
Guatemalteken die naar
het buitenland zijn
vertrokken verblijft 96%,
dat zijn er 1,4 miljoen, in
de Verenigde Staten van
Amerika, waarvan 320.000
zonder
verblijfsvergunning.”

Hulp aan de armere mensen in Guatemala is dus nog steeds noodzakelijk, blijkt uit
bovenstaande cijfers. En voor veel van de inwoners van San Juan en de andere
dorpen daar in de omgeving zijn deze cijfers helaas dagelijkse werkelijkheid.

San Juan, Agua Salóbrega, Santa Lucia en Monte Grande
De dorpen San Juan de Flores, Agua Salóbrega, Santa Lucia de los Ocotes en
Monte Grande liggen zo’n 80 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad
Guatemala Stad in het departement El Progreso en vallen, samen met een aantal
andere dorpen, onder de grotere plaats Sanarate.
Klimaat
Het klimaat in El Progreso 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, terwijl het merendeel van de mensen daar op z’n minst
deels afhankelijk is van de opbrengsten van het land.
3

De Gini-coëfficiënt is een methode om de mate van ongelijkheid van ontwikkelingen en verschijnselen te
berekenen en wordt meestal gebruikt om de inkomensongelijkheid te meten. De Gini-coëfficiënt is
een getal tussen 0 en 1. 0 correspondeert hierbij met de ‘perfecte gelijkheid’ (in dit voorbeeld: iedereen
heeft hetzelfde inkomen) en 1 correspondeert met de ‘perfecte ongelijkheid’ (één persoon heeft al het
inkomen en de rest heeft geen inkomen).
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Voorzieningen
Toch verschillen de levensomstandigheden wel van dorp tot dorp. In San Juan zijn
inmiddels een aantal straten in het dorp verhard, de verbinding met Sanarate is goed en
er zijn een aantal voorzieningen zoals een kleuterschool, een lagere school, een
middelbare school, een kleine gezondheidspost, een dorpshuis en een sportveld. Agua
Salóbrega en Monte Grande liggen wat dichter bij Sanarate dan San Juan en profiteren
daarom ook meer van de betere voorzieningen die er in Sanarate zijn en de betere
infrastructuur rond die grotere plaats waardoor de bereikbaarheid beter is. Santa Lucia
ligt weer verder van Sanarate dan San Juan en is een veel armer dorp waar veel huizen
nog geen sanitaire voorzieningen hebben en de mensen vaak geen geld hebben om
versleten kleding te vervangen. Met de bus duurt het anderhalf tot twee uur om in
Sanarate te komen over slechts gedeeltelijk verharde wegen. De bevolking leeft er
voornamelijk van de landbouw, wat in tijden van grote droogte, zoals nu in 2009, al snel
een precaire situatie oplevert. Een bankrekening hebben de meeste bewoners niet
eens.
Kinderarbeid
Voor veel gezinnen in deze dorpen geldt, dat kinderen vaak al op jonge leeftijd moeten
meehelpen op het land, in een fabriek of gewoon in het huishouden, omdat het gezin zo
arm is dat het zonder die bijdrage van hun kind(eren) niet rond kan komen. Het komt
helaas nog steeds regelmatig voor dat die kinderen daardoor niet naar school (kunnen)
gaan. Dat sommige ouders het belang van onderwijs niet inzien, omdat zij zelf geen of
nauwelijks onderwijs hebben genoten, helpt in zo’n geval niet mee om hen ervan te
overtuigen hun kinderen wel naar school te laten gaan. Gelukkig zijn wel steeds meer
mensen, zowel jongeren als ouderen, zich bewust van het belang van onderwijs.

Gezin in Santa Lucia.

Scholing belangrijk
Omdat bovengenoemd 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, blijft Amigos zich met haar projecten vooral
op onderwijs richten. Door het niveau van scholing omhoog te brengen, streeft Amigos
naar het creëren van betere economische omstandigheden. Amigos is daarom trots dat
eind 2009 de basis is gelegd voor de start van het naaiproject in twee nieuwe dorpen:
Santa Lucia en Monte Grande. In hoofdstuk 4. ‘Projecten' kunt u hierover meer lezen.
Daarnaast vormen de beurzen voor middelbare school, beroepsopleiding en universiteit
de belangrijkste projecten van Amigos. Deze beurzen worden op dit moment nog
voornamelijk aan jongeren uit San Juan verstrekt, maar nu de contacten eenmaal met
Santa Lucia en Monte Grande zijn gelegd, hoopt Amigos ook in die dorpen in de
toekomst arme jongeren de kans te geven verder te leren.

Als je geen stromend
water hebt, heb je van
alles klaar staan om
water in te bewaren of op
te vangen.
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3. Doelstellingen
De officiële tekst van de doelstelling van Amigos in haar statuten luidt 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

Anita met de naailerares en
dames die de naaicursus in
Agua Salóbrega hebben
gevolgd.

Amigos tracht deze doelstelling als volgt te verwezenlijken:
• het organiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, sport, cultuur en milieu;
• het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden binnen de
gemeenschap;
• het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde 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 microkredieten aan mensen met goede ideeën die een
positieve impuls voor hun economische situatie of de gemeenschap betekenen.
Doelstellingen 2009-2011 voor projecten in Guatemala
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 2009, vergeleken met de resultaten van 2009
• de doelstellingen voor 2010, vergeleken met de doelstellingen van 2009
• een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2011

Een van de vrouwen
uit San Juan die
inkomsten uit naaiwerk
heeft.
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Doelstelling 2009
(per 31-12-2008)
Afronden naaiproject in
Agua Salóbrega (heeft
dan drie jaar gedraaid),
onderzoeken mogelijke
uitbreiding naaiproject
naar derde dorp.
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Resultaat 2009
(per 31-12-2009)
Naaiproject in Agua
Salóbrega (heeft drie jaar
gedraaid) is afgerond.
Uitbreiding naaiproject naar
ander dorp is onderzocht
en het resultaat daarvan is
dat begin 2010 het
naaiproject in twee andere
dorpen start.
De bonus is uitbetaald, de
aanvulling op het salaris
van de leraren is stopgezet.

Doelstelling 2010
(per 31-12-2009)
Het naaiproject gaat met 3
groepen van elk 9 dames
beginnen in Santa Lucia
en met 1 groep van 9
dames in Monte Grande.

Doelstelling 2011
(per 31-12-2009)
Continuering
naaiprojecten in Santa
Lucia en Monte Grande.
Onderzoeken mogelijke
uitbreiding naar volgend
dorp.

Betalen van een bonus
aan de leraren.

1

Naaiproject

2

Financiële steun
middelbare school
(Colegio)

Consolideren bonus /
stopzetten van de
aanvulling op het salaris
van de leraren.

3

Beurzen
middelbare school
(Colegio)

Percentage bursalen
consolideren op 2030%.

Ongeveer 26,5% van de
leerlingen krijgt een beurs
(tegen in 2006 nog 50%).

Percentage bursalen
consolideren op 20-30%.

4

Beurzen
beroepsopleiding

Groeien naar 14-16
beurzen.

10 beurzen.

Consolideren van het
aantal beurzen op
ongeveer 15.

5

Beurzen
universiteit

Groeien naar 3-4
beurzen.

1 beurs.

Groeien naar 4-5 beurzen.

6

Microkrediet

Afhankelijk van
behoefte.

13 microkredieten verstrekt
voor naaimachines.

10 microkredieten voor
een naaimachine en 1 of 2
microkredieten voor het
opzetten van economische
activiteiten.

7

Schoolmaterialen

8

Verven sportveld

Geen verzoek om
materialen ontvangen.
Het sportveld is geverfd
door een aantal jongeren
uit het dorp en de verf die
nodig was, is betaald uit de
inkomsten van het
sportveld van de afgelopen
twee jaar.

Afhankelijk behoefte /
prioriteit school.
n.v.t.

9

Overkapping
tribune sportveld

De tribune van het
sportveld is voorzien van
een overkapping.

n.v.t.

n.v.t.

10

Vrijwilliger

Afhankelijk behoefte /
prioriteit school.
Het sportveldcomité had
al eerder bij Amigos de
wens neergelegd om het
sportveld opnieuw te
verven. De vrijwilliger is
gevraagd dit als een van
de eerste dingen op te
pakken.
Ook dit was een al
langer bestaande wens
van het sportveldcomité
en de vrijwilliger is
gevraagd te
onderzoeken of dit te
realiseren zou zijn.
Wens: één.
Verwachting: één.

Onderzoeken of het
Colegio met de komst
van de Telesecundaria
(gratis middelbaar
onderwijs) nog wel
toekomst heeft en
financiële steun aan het
Colegio daarvan laten
afhangen.
Onderzoeken of de
Telesecundaria succesvol is en als dat zo is,
geen beurzen meer
verstrekken voor het
Colegio maar het accent
verleggen naar beurzen
voor beroepsopleiding
en universiteit.
Consolideren van het
aantal beurzen voor
jongeren uit San Juan
op ongeveer 15.
Uitbreiding van het
beurzenprogramma naar
andere dorpen.
Consolideren van het
aantal beurzen voor
jongeren uit San Juan
op ongeveer 3.
Uitbreiding van het
beurzenprogramma naar
andere dorpen.
1 of 2 microkredieten
voor het opzetten van
economische
activiteiten. Indien het
naaiproject wordt
uitgebreid naar een
volgend dorp een aantal
microkredieten voor
naaimachines.
Afhankelijk behoefte /
prioriteit school.
n.v.t.

Anita Oliemans van
augustus tot en met
december.

Wens: één.

11

Nieuwe projecten

Als de mogelijkheid zich
aandient.

Verven sportveld (zie 8) en
overkapping tribune
sportveld (zie 9).

Wens: één
Verwachting: Anita
Oliem ans nog een kleine
maand begin 2010, voor
de rest van het jaar heeft
zich eind 2009 nog geen
belangstellende gemeld.
Als de mogelijkheid zich
aandient.

Overzicht doelstellingen Amigos 2009 - 2010 - 2011

Als de mogelijkheid zich
aandient.

Jaarverslag 2009
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Voor de langlopende projecten, zoals de beurzenprogramma’s en de naaiprojecten,
wordt een meerjarenplan met bijbehorende begroting gemaakt. Voor de kleinere
incidentele projecten wordt jaarlijks een bedrag op de begroting gereserveerd. Echt
vooruit plannen van deze categorie projecten is nagenoeg niet mogelijk. De start van
een nieuw project is in de eerste plaats al afhankelijk van de aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van Amigos in San Juan. Is die er niet, dan is het bijna onmogelijk
een nieuw project van de grond te krijgen. Verder is Amigos zeer terughoudend in het
creëren van behoeftes en wil vooral het initiatief van de inwoners zelf laten komen.
Tweede voorwaarde is daarom dat er vanuit een van de dorpen een bepaalde
behoefte ontstaat waarin Amigos met een project zou kunnen voorzien. Als laatste
wordt vervolgens door het bestuur van Amigos beoordeeld of het voorgestelde project
binnen de doelstellingen valt en of er voldoende tijd en middelen zijn om het uit te
voeren.

2009

2008

Jaar
1
2
3

Hele
beurs
2
2
1

Halve
beurs
7
2
3

Beroepsopleidingen

1
2
3

2
4
2

0
2
0

Universiteit

1
2
3

1

0

Colegio

TOTAAL
Colegio:
Aantal leerlingen
Percentage met
beurs

Totaal
aantal
beurzen
9
4
4
17

2007

Totaal
aantal
beurzen
5
4
3
12

Hele
beurs
1
1
2

Halve
beurs
5
3
2

3
3
2

0
0
1

Totaal
aantal
beurzen
6
4
4
14

Hele
beurs
1
1
0

Halve
beurs
4
3
3

2
6
2
10

5
2
2

2
0
0

7
2
2
11

1
0
0
1

1

0

1
0
0
1

0
0
0
0

28

24

23

64

48

54

26,5%

25%

26%

3
3
3
9

Overzicht bursalen door de jaren heen: 2009-2007 (voor voorgaande jaren: zie de jaarverslagen 2007 en 2008)

Bijeenkomst van
de bursalen.
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Doelstellingen in termen van mankracht
Gezien het belang van het hebben van een vrijwilliger ter plekke, zou het de voorkeur
hebben gehad om het hele jaar iemand voor San Juan en omgeving beschikbaar te
hebben gehad. Dat is niet gelukt, maar gedurende de maanden augustus tot en met
december is er in de persoon van Anita Oliemans een vrijwilliger geweest in San Juan.
In termen van mankracht was 2009 voor Amigos dan ook een redelijk goed jaar. Anita
heeft een aantal nieuwe projecten kunnen uitvoeren, twee nieuwe projecten voor 2010
op de rails gezet, twee effectiviteitsonderzoeken kunnen uitvoeren en de nieuwe
bursalen voor het schooljaar 2010 kunnen selecteren. In hoofdstuk 4. ‘Projecten’ kunt u
hierover meer lezen.
In Nederland heeft het bestuur in september aanvulling gekregen van een derde
bestuurslid: oud-vrijwilliger Arjan Bannink. Oud-vrijwilligster Tamara Molnár is vanaf
september samen met hem actief op het gebied van fondsenwerving en oud-bursaal
Bill Ortiz, tegenwoordig woonachtig in Nederland, adviseert sinds september het
bestuur over praktische en beleidsmatige zaken in Guatemala.
Financiële doelstellingen
Ten aanzien van de fondsenwerving kijkt Amigos terug op een goed jaar. De vaste
inkomsten van de donateurs (de ‘amigos’) zijn redelijk stabiel. Ondanks dat er niet heel
actief voor fondsen is geworven, is een aantal grote (maar incidentele) giften
binnengekomen. Het totaal van de ontvangen donaties lag uiteindelijk ruim 30% boven
de begroting. De doelstellingen ten aanzien van de fondsenwerving zijn daarmee
ruimschoots gehaald.
Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling (reservering
nieuwe projecten niet meegerekend) iets meer dan 10% boven de begroting
uitgekomen. Amigos is hier heel verheugd over, omdat dit komt doordat er door Anita
Oliemans meer nieuwe projecten konden worden opgezet dan aanvankelijk was
voorzien en dit dus betekent dat Amigos in 2009 meer heeft kunnen realiseren dan
aanvankelijk gedacht werd. Voor details zie de jaarrekening: begroting boekjaar 2010
met een vergelijking van begroting en realisatie 2009.

“In Nederland heeft het
bestuur in september
aanvulling gekregen van
een derde bestuurslid:
oud-vrijwilliger Arjan
Bannink. Oud-vrijwilligster
Tamara Molnár is vanaf
september samen met
hem actief op het gebied
van fondsenwerving en
oud-bursaal Bill Ortiz,
tegenwoordig woonachtig
in Nederland, adviseert
sinds september het
bestuur over praktische en
beleidsmatige zaken in
Guatemala.”

CHAMP-methode
Amigos probeert ieder jaar zo helder mogelijk verslag te doen van de verrichte
activiteiten en behaalde resultaten. Net als in de jaarverslagen over 2007 en 2008 zal
1
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 doelgroep: hoe wordt de situatie van de doelgroep van Amigos
aantoonbaar verbeterd door de output van Amigos?
2. Effect op de maatschappij: hoe wordt de maatschappij beïnvloed door het effect
dat Amigos bij haar doelgroep realiseert?
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?
Damesvolleybal.

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

1

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 NationaleGoedeDoelenTest.
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4. Projecten
Vanaf augustus 2009 was er weer een vrijwilliger in San Juan: Anita Oliemans. Anita
had voor haar vertrek uit Nederland al een half jaar de bestuursvergaderingen
bijgewoond en kon daarom vrijwel meteen aan de slag, nadat zij in San Juan was
aangekomen. Zij heeft de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten
opgenomen, twee reeds afgeronde projecten geëvalueerd, een aantal nieuwe
projecten opgezet en nieuwe bursalen voor de diverse opleidingen geselecteerd in de
vijf maanden die zij in 2009 in San Juan is geweest.

Kleding tonen die
tijdens de naailes is
gemaakt.

Naaiproject Agua Salóbrega
In 2009 hebben 24 vrouwen uit Agua Salóbrega het derde en laatste jaar van de
naaicursus kunnen afronden. Hoe groot de betrokkenheid van de naailerares bij de
cursus is, wordt wel bewezen door het feit dat zij aansluitend op de door Amigos
betaalde lessen nog twee maanden langer onbetaald les heeft gegeven om de dames
nog een aantal extra vaardigheden aan te leren.
In november 2009 hebben de dames aan Anita Oliemans een presentatie gegeven
van de kledingstukken die zij in 2009 gedurende de cursus hebben leren maken.
Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op doelgroep

Effect op
maatschappij
Gerealiseerde
output
Activiteiten
Input

“In 2009 hebben 24
vrouwen uit Agua
Salóbrega het derde en
laatste jaar van de
naaicursus kunnen
afronden. Hoe groot de
betrokkenheid van de
naailerares bij de cursus
is, wordt wel bewezen
door het feit dat zij
aansluitend op de door
Amigos betaalde lessen
nog twee maanden langer
onbetaald les heeft
gegeven om de dames
nog een aantal extra
vaardigheden aan te
leren.”

Naaiproject Agua Salóbrega
Drie groepen van 8 dames krijgen wekelijks naailes van een zeer ervaren lerares. Het grootste deel
van het salaris van de lerares en de materialen worden door Amigos betaald. Wel wordt een
wekelijkse kleine bijdrage gevraagd van de leerlingen die door de lerares zelf wordt geïnd. Eens per
jaar worden in een bijeenkomst de tijdens dat jaar in de lessen gemaakte kledingstukken
gepresenteerd aan dorpsgenoten en vertegenwoordigers van Amigos.
Onderwijs en emancipatie
Vrouwen hebben geleerd kleding te naaien, participeren in het publieke leven met meer
zelfvertrouwen, hebben nieuwe sociale contacten opgedaan en nemen initiatieven om kleding te
maken voor zichzelf of voor commerciële doeleinden.
Hoger opgeleide vrouwen, meer maatschappelijk evenwicht tussen mannen en vrouwen, meer
economische participatie door vrouwen.
24 goed opgeleide naaisters.
3 groepen van 8 personen volgen van januari tot en met oktober iedere week 1 naailes van 4 uur.
EUR 1.600 (salaris lerares en aankoop materialen), eigen bijdrage leerlingen EUR 0,50 per les, af en
toe controle van de voortgang van het project door de aanwezige vrijwilliger.

Onderzoek effectiviteit naaiprojecten
Om een besluit te kunnen nemen over het in de loop van 2008 ontvangen verzoek uit
Monte Grande om ook daar de naaicursus te komen opzetten, is besloten om de
effectiviteit van de naaiprojecten in San Juan en Agua Salóbrega te onderzoeken. Het
onderzoek was er vooral op gericht om te weten te komen wat de dames hadden
geleerd, of ze deze kennis ook op anderen hebben overgedragen en wat ze er op dit
moment nog aan hebben. In San Juan is Anita Oliemans voor zover mogelijk bij alle
voormalige deelneemsters thuis langs gegaan met een vragenlijst om hen te
interviewen. In Agua Salóbrega hebben alle deelneemsters tijdens een bijeenkomst
de vragenlijst ingevuld.
De uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek heeft Amigos aangenaam verrast. De
naaiprojecten in San Juan en Agua Salóbrega zijn niet alleen succesvol geweest in
sociaal opzicht (contacten met andere vrouwen, aandacht, de kans krijgen om iets te
leren, vergroten van het zelfvertrouwen), maar ook economisch gezien heeft het
resultaat opgeleverd. Meer dan de helft van de vrouwen verdient geld, al is dat bij
sommigen niet heel veel, door het maken van kleding voor anderen en bijna alle
vrouwen besparen geld door kleding te maken voor zichzelf of hun gezinsleden.
Op basis van de uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek heeft Amigos besloten om
het naaiproject ook in andere dorpen te gaan opzetten.
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Omschrijving project
Sector
Effect op doelgroep
Effect op maatschappij
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input
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Onderzoek effectiviteit naaiprojecten
Onderzoeken van de effectiviteit van de naaiprojecten in San Juan en Agua Salóbrega die ieder drie
jaar hebben geduurd.
Onderwijs en emancipatie
Bewustwording van wat ze aan de cursus hebben gehad.
Geen.
Inzicht in wat de naaicursus de deelneemsters heeft opgeleverd in sociaal en economisch opzicht.
Thuis interviewen van alle deelneemsters uit San Juan en het laten invullen van een vragenlijst door
de deelneemsters uit Agua Salóbrega tijdens een bijeenkomst.
Tijd van de aanwezige vrijwilliger om alle deelneemsters op te zoeken en te interviewen of een
vragenlijst te laten invullen en de resultaten uit te werken tot een verslag.

Naaiproject Santa Lucia
Anita Oliemans heeft onderzocht of het naaiproject in Santa Lucia de los Ocotes, een
dorp op circa anderhalf uur loopafstand van San Juan, kan worden opgezet. Zij heeft
daarvoor met de hulp van een paar inwoners uit San Juan een aantal bijeenkomsten
georganiseerd. Omdat er voldoende belangstellenden bleken te zijn, zijn er 24 dames
geselecteerd die, verdeeld over drie groepen, vanaf januari 2010 naailes zullen
krijgen. Ook heeft zij een locatie in het dorp gevonden waar de naaicursus gegeven
kan worden, naaimachines geregeld voor de lessen en afspraken met de naailerares
gemaakt. Zowel met de naailerares als met iedere deelneemster afzonderlijk is een
contract afgesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Naaiproject Monte Grande
Ongeveer 50 dames uit Monte Grande hadden al in begin 2008 een verzoek aan
Amigos gestuurd om ook daar het naaiproject te komen opzetten. Anita heeft samen
met een gepensioneerd maatschappelijk werkster, die nog als vrijwilligster bij
maatschappelijke projecten in dat dorp betrokken is, bekeken of dit binnen de
doelstellingen van Amigos past. Monte Grande heeft geografisch gezien een veel
betere uitgangspositie dan San Juan en Santa Lucia. Het ligt tegen Sanarate aan en
is goed bereikbaar, waardoor de inwoners uit Monte Grande veel meer en betere
voorzieningen tot hun beschikking hebben, meer mogelijkheden hebben om
economische activiteiten te ontplooien en gemiddeld zichtbaar welvarender zijn dan
de inwoners uit dorpen die verder van Sanarate af liggen zoals San Juan en Santa
Lucia. Voor een groot deel van de belangstellenden uit Monte Grande geldt dan ook
dat financiering van de naaicursus door Amigos geen wezenlijke bijdrage aan een
verbetering van de leefomstandigheden met zich meebrengt. Dit neemt niet weg dat
er ook in Monte Grande vrouwen zijn die onder zeer moeilijke en armoedige
omstandigheden leven. Samen met de maatschappelijk werkster heeft Anita daarom
9 vrouwen geselecteerd die aan dat criterium voldoen, bijvoorbeeld doordat zij
gescheiden zijn of alleenstaande moeder, en ook zij zullen vanaf januari 2010 één
maal per week naailes krijgen. Ook voor deze naaicursus is met de naailerares en
met alle deelneemsters een contract afgesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd
en heeft Anita naaimachines geregeld.
Het Colegio
In 2009 is het aantal leerlingen van het Colegio (de middelbare school in San Juan)
ten opzichte van voorgaande jaren verder gegroeid en de financiële onafhankelijkheid
van het Colegio is daardoor verder toegenomen. Met het huidige leerlingenaantal kan
het Colegio de leraren een salaris betalen dat enigszins concurrerend is met scholen
in de omgeving, hoewel de scholen in Sanarate nog altijd een hoger salaris kunnen
bieden. In 2009 heeft Amigos de leraren daarom geen aanvulling meer betaald op
hun salaris.

De eerste naailes in
Santa Lucia.

De eerste naailes in
Monte Grande.

Jaarverslag 2009
“Helaas hebben, ondanks
de bonus, twee leraren
aan het einde van het
schooljaar toch besloten
om in januari niet meer
terug te keren om les te
geven aan het Colegio,
maar een baan elders als
leraar te accepteren
vanwege het salaris.”
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Wel ontvangen de leraren nog steeds een bonus van Amigos ter overbrugging van
de maanden november en december waarin de scholen in Guatemala gesloten zijn
en er geen les wordt gegeven en de leraren geen salaris ontvangen. Voorwaarde
voor het uitbetalen van de bonus is dat Amigos een aantal keren per jaar een
rapportage van het Colegio ontvangt waarin wordt vermeld hoe de bursalen het
doen, welke activiteiten er worden georganiseerd, welke leraren er lesgeven en hoe
het verder met de school gaat. Omdat de eindrapportage pas heel laat in december
is ontvangen, kon de uitbetaling van de bonus niet meer in december plaatsvinden,
maar is dat alsnog in januari gebeurd.
Helaas hebben, ondanks de bonus, twee leraren aan het einde van het schooljaar
toch besloten om in januari niet meer terug te keren om les te geven aan het
Colegio, maar een baan elders als leraar te accepteren vanwege het salaris.
Projectnaam
Omschrijving project
Sector
Effect op doelgroep
Effect op maatschappij
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

Financiële steun Colegio (middelbare school in San Juan)
Betalen van een bonus aan de leraren van het Colegio, omdat zij in november en december
geen salaris ontvangen.
Onderwijs
Een beter salaris voor de leerkrachten, waardoor de leraren minder snel geneigd zijn een andere
baan te zoeken, omdat het inkomen te laag is.
Continuïteit in het lerarencorps waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het dorp hoger is.
Hoger jaarsalaris voor de leraren van het Colegio, behoud van de meeste leraren voor het
Colegio.
Betaling aan het Colegio.
EUR 600, inzet van een vrijwilliger voor het doen van de betalingen.

Studiebeurzen
Amigos biedt financiële steun in de vorm van studiebeurzen aan kinderen van
gezinnen die het lesgeld zelf niet kunnen opbrengen. De studiebeurzen worden
verstrekt voor het volgen van middelbaar onderwijs aan het Colegio in San Juan,
het volgen van een beroepsopleiding aan een van de scholen in Sanarate of het
volgen van een universitaire studie aan een van de universiteiten in de regio. In
2009 verstrekte Amigos in totaal 28 (hele of halve) beurzen: 17 voor het Colegio, 10
voor een beroepsopleiding en 1 voor een universitaire studie.
Afstudeerplechtigheid
van het Colegio.

Een hele beurs voor het Colegio kostte in 2009 omgerekend ongeveer 110 euro per
leerling per jaar. Voor een beroepsopleiding varieerde dit van ongeveer 220 euro tot
350 euro per leerling per jaar. Een beurs voor de universiteit kostte ongeveer 450
euro per jaar. Het collegegeld voor de universiteit moet contant aan de universiteit
worden betaald. Het geld van deze beurs wordt daarom rechtstreeks naar de
student overgemaakt die vervolgens zelf het collegegeld gaat betalen. De overige
beurzen worden in termijnen rechtstreeks aan de school uitgekeerd.
Met de leerlingen en hun ouders wordt afgesproken dat de leerling een studiebeurs
ontvangt 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.
Over de schoolresultaten van de bursalen voor de middelbare school doet het
Colegio rechtstreeks verslag in haar rapportage aan Amigos. De resultaten van de
bursalen aan de overige scholen zijn door Anita Oliemans in de tweede helft van het
jaar opgevraagd.
Naast de bovengenoemde beurzen biedt Amigos aan een van de vorige vrijwilligers
de mogelijkheid om via Amigos een aantal jongeren uit San Juan en omgeving met
een beurs te ondersteunen. Deze bursalen worden niet in dit hoofdstuk vermeld,
maar de bedragen zijn wel in de jaarrekening meegenomen.
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Criteria voor het toekennen van beurzen
Omdat de economische situatie voor veel gezinnen in San Juan te
wensen overlaat, 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 aanwezigheid
van oudere kinderen met een baan die eventueel kunnen bijdragen in
de kosten).

Bursaal Vitalia
met haar oma.

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?) of de motivatie van het kind
zelf (Wil het graag verder leren?).
Daarnaast hanteert Amigos een aantal andere richtlijnen:
• Alleen in zeer schrijnende gevallen wordt een hele beurs toegekend.
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. Omdat de kosten voor een
vervolgopleiding aanzienlijk hoger zijn dan voor het middelbaar
onderwijs, is voor veel gezinnen echter daarvoor zelfs een halve
beurs niet op te brengen. Daarom worden voor vervolgopleidingen
wel veelal hele beurzen verstrekt.
• Er wordt aan niet meer dan de helft van het aantal leerlingen van
het Colegio een beurs toegekend. Hierdoor wordt voorkomen dat er
een onbalans ontstaat tussen het aantal leerlingen dat het schoolgeld
volledig zelf moet betalen en het aantal leerlingen dat met een beurs
naar school kan gaan.
Studiebeurzen Colegio
Er gingen in 2009 64 leerlingen naar het Colegio waarvan er zeventien een hele of
halve beurs van Amigos ontvingen. Aan negen leerlingen uit de eerste klas
verstrekte Amigos een beurs, vier leerlingen uit de tweede klas ontvingen een beurs
en eveneens vier leerlingen uit de derde klas hebben in 2009 een beurs gekregen.
Alle bursalen hebben het goed gedaan en de vier leerlingen uit de derde klas zijn
geslaagd voor hun eindexamen en zullen in 2010 een beurs ontvangen om een
beroepsopleiding te volgen.

“Alle bursalen hebben het
goed gedaan en de vier
leerlingen uit de derde klas
zijn geslaagd voor hun
eindexamen en zullen in
2010 een beurs ontvangen
om een beroepsopleiding
te volgen.”

Jaarverslag 2009

“Van twee jongeren wordt
de halve beurs omgezet in
een hele beurs vanwege
de verslechterde
economische situatie van
het gezin. Een van hen
heeft bovendien besloten
om naar een middelbare
school in Sanarate over te
stappen.”

Amigos de San Juan de Flores

klas naam
type beurs
Morales Barrientos, Luis
1 1 Fernando
halve
2 1 Roque, Bryan Eduardo
halve
3 1 Arriola Gudiel, Pedro Geovany hele
4 1 Girón Jiménez, Carlos Alfredo
halve
5 1 Girón Jiménez, Edras Isaac
halve
Hernandez Barrientos, Jackelin
6 1 Rosario
halve
Morales Salvatierras,
7 1 Marlon René
hele
8 1 Ramírez, Merlyn Guisela
halve
9 1 Arriola Garcia, Nery Adalberto
halve
10 2 Jerónimo Morataya, Julia Magaly hele
11 2 Mejia, Yordy
halve
12 2 Morales Amado, Edwin
hele
13 2 Hernandez, Oscar Daniel
halve
14 3 Sol Herrera, Edel Isel
hele
15 3 Sol Herrera, Baldomero
halve
16 3 Enrique Morales, Brandon
halve
Hernandez Ramos, Sonia
17 3 Elisabeth
halve
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start beurs opmerkingen
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007

afgestudeerd
afgestudeerd
afgestudeerd

2007

afgestudeerd

Tabel: overzicht bursalen Colegio

Amigos heeft voor het schooljaar 2010 zeven nieuwe bursalen geselecteerd voor de
eerste klas en één voor de tweede. De beurzen aan de leerlingen die in 2009 naar
de eerste en tweede klas gingen, worden in 2010 gecontinueerd. Van twee
jongeren wordt de halve beurs omgezet in een hele beurs vanwege de
verslechterde economische situatie van het gezin.

Projectnaam
Omschrijving project

Leerlingen krijgen les
op het Colegio.

Sector
Effect op doelgroep

Effect op maatschappij
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

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. Voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best
doen. Daarom worden gedurende het jaar de schoolresultaten van de bursalen gecontroleerd.
Mits de schoolresultaten goed zijn, wordt een beurs toegekend voor de hele schoolperiode
van 3 jaar.
Onderwijs
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.
Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de arbeidsmarkt
verbeteren de economische situatie in het dorp en daarmee de leefomstandigheden.
17 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden gekund).
Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van de beurzen direct aan
de school, opvragen van de resultaten van de bursalen.
EUR 1600, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, het verrichten van de
betalingen aan de school en het af en toe controleren van de resultaten van de bursalen.
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Studiebeurzen beroepsopleidingen
In 2009 ontvingen tien jongeren een beurs voor een beroepsopleiding. Daarvan zijn er
twee afgestudeerd. Van alle leerlingen die hun opleiding nog niet hebben afgerond,
zullen de beurzen in 2010 worden gecontinueerd. Voor 2010 zijn er acht nieuwe
bursalen geselecteerd.
klas naam
1 1 Hernandez Palencia, Delmy
2 1 Ramos Estrada, Walter
3 2 Cortez Arriola, Ruth Eunice
4 2 Giron Abadio, Lucresia Rosibel
5 2 Martinez Hernandez, José Anael
6 2 Hernandez, Victor Donaldo
7 2 Hernandez Barrientos, Hercilia
8 2 Morales Ramirez, Edwin Adolfo
9 3 Flores Rodas, William Emanuel
10 3 Ramos Estrada, Edwin Isaac

type beurs
hele
hele
hele
halve
halve
hele
hele
hele
hele
hele

start beurs
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007

richting
boekhouding
autotechniek
tweetalig secretaresse
tweetalig secretaresse
toerisme
autotechniek
secretaresse
autotechniek
electrotechniek
boekhouding

Tabel: overzicht bursalen beroepsopleidingen
Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op doelgroep

Effect op maatschappij
Output
Activiteiten
Input

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. Voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best doen.
Daarom worden gedurende het jaar de schoolresultaten van de bursalen gecontroleerd. Mits de
schoolresultaten goed zijn, wordt een beurs toegekend voor de hele schoolperiode (afhankelijk
van de opleiding 2 of 3 jaar).
Onderwijs
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.
Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de arbeidsmarkt verbeteren
de economische situatie in het dorp en daarmee de leefomstandigheden.
10 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden gekund).
Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van de beurzen direct aan
de school, opvragen van de resultaten van de bursalen.
EUR 3.800, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, het verrichten van de
betalingen aan de scholen en het af en toe controleren van de resultaten van de bursalen.

Studiebeurzen universiteit
Het meisje dat als eerste in 2008 een beurs toegekend heeft gekregen voor een studie
aan de universiteit, heeft in 2009 haar studie voor een jaar onderbroken. In 2010 zal zij
verder gaan studeren. Zij zal dan echter wel van studierichting veranderen en niet meer
ICT techniek studeren maar psychologie.
In 2009 is een van de jongeren die in 2008 een beroepsopleiding had afgerond met een
beurs van Amigos bedrijfskunde gaan studeren aan de universiteit van Guastatoya. De
kosten voor het collegegeld worden door Amigos betaald, de kosten voor boeken en het
heen en weer reizen naar de universiteit worden door de bursaal zelf betaald.
De betreffende jongere is voorzitter van de ‘Estudiantes Estrellas’, een initiatief van alle
bursalen van Amigos om zelf fondsen in San Juan te werven om daarmee ook weer aan
een of twee jongeren een beurs te verstrekken.
Voor 2010 zijn er twee nieuwe bursalen geselecteerd. Een daarvan is dus het meisje
dat in 2008 al met een beurs aan een studie ICT techniek was begonnen.
jaar naam
11
Morales Aguilar, Jose Ovidio
Tabel: overzicht bursalen universiteit

type beurs start beurs richting
hele
2009
bedrijfskunde

Afstudeerplechtigheid
van een van de
beroepsopleidingen.

Jaarverslag 2009
Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op doelgroep

De beste leerlingen
mogen op het podium
staan met de vlag.

Effect op maatschappij
Output
Activiteiten
Input
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Beurzen universiteit (leeftijd vanaf 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. Voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best doen.
Daarom worden gedurende het jaar de schoolresultaten van de bursalen gecontroleerd. Mits de
schoolresultaten goed zijn, wordt een beurs toegekend voor de hele studieperiode (afhankelijk
van de studie 3 tot 5 jaar).
Onderwijs
Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk, waardoor de (ex-)bursaal meer
zelfvertrouwen heeft en het gevoel heeft er toe te doen.
Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de arbeidsmarkt verbeteren
de economische situatie in het dorp en daarmee de leefomstandigheden.
1 student die aan de universiteit bedrijfskunde studeerde (en dat zonder beurs niet had gekund).
Selectie van de bursaal door bezoek aan huis en opvragen studieresultaten, betalen van de
beurs direct aan de universiteit, opvragen studieresultaten van de bursaal.
EUR 450, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursaal, het verrichten van de
betalingen aan de bursaal zelf en het af en toe controleren van de resultaten van de bursaal.

Onderzoek effectiviteit verstrekken studiebeurzen
Of het verstrekken van beurzen succesvol is, wordt niet alleen bepaald door het
succes op korte termijn (rondt de bursaal de studie succesvol af en wordt een diploma
behaald). Pas als blijkt dat de afgestudeerden gemakkelijker werk of beter (betaald)
werk kunnen krijgen dan hun leeftijdgenoten die een lager opleidingsniveau hebben,
is het beurzenprogramma echt effectief.
Om hier achter te komen heeft Amigos besloten om de effectiviteit op langere termijn
van het beurzenprogramma te onderzoeken. Anita Oliemans heeft samen met de
huidige bursalen dit onderzoek uitgevoerd onder dertig van de oud-bursalen. Anita
heeft de vragenlijst opgesteld en het onderzoek gecoördineerd, en iedere huidige
bursaal is gevraagd om bij drie oud-bursalen langs te gaan om een aantal vragen te
stellen. Zij hebben ter voorbereiding daarop van Anita uitleg gekregen over hoe ze het
beste een enquête kunnen houden en voor hen was dit daarom ook weer een mooi
leermoment.

“Uit het
effectiviteitsonderzoek is in
de eerste plaats gebleken
dat een aantal oudbursalen nog steeds
onderwijs volgt en de
behaalde opleiding als een
opstap heeft gebruikt naar
een opleiding op een
hoger niveau. Daarnaast is
naar voren gekomen dat
veel van de oud-bursalen
die niet verder zijn gaan
leren, door het hogere
opleidingsniveau beter
betaald werk hebben
kunnen vinden.”

Uit het effectiviteitsonderzoek is in de eerste plaats gebleken dat een aantal oudbursalen nog steeds onderwijs volgt en de behaalde opleiding als een opstap heeft
gebruikt naar een opleiding op een hoger niveau. Daarnaast is naar voren gekomen
dat veel van de oud-bursalen die niet verder zijn gaan leren, door het hogere
opleidingsniveau beter betaald werk hebben kunnen vinden. Dat stelt hen in staat om
een grotere bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren. Helaas lukt het niet altijd om
in de omgeving van San Juan werk te vinden en sommige oud-bursalen werken
daarom zelfs in het buitenland. Natuurlijk is er onder de oud-bursalen ook een klein
aantal dat uiteindelijk (nog) niets met de gevolgde opleiding heeft gedaan en zonder
werk thuis zit. Dit zijn vrouwen die het huishouden en de zorg voor kinderen op zich
hebben genomen.
Het verder kunnen leren met een beurs heeft niet alleen economische effecten. Veel
bursalen geven aan dat het feit dat ze de kans hebben gekregen om verder te leren
hun zelfvertrouwen heeft vergroot en een groot aantal noemt daarnaast dat de ouders
of andere familieleden ook trots zijn dat ze een hogere opleiding hebben kunnen
afronden.
Geen van de oud-bursalen kon negatieve gevolgen noemen van het verstrekken van
de beurzen. Wel werden als kritische kanttekeningen geplaatst dat het jammer is dat
niet alle jongeren die dat hadden gewild de kans hebben gekregen om met een beurs
van Amigos verder te leren, dat sommige jongeren met een halve beurs zich hebben
moeten terugtrekken omdat ze de andere helft niet zelf konden opbrengen en dat lang
niet alle bursalen zich inzetten voor projecten van Amigos in San Juan.
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Hoewel het onderzoek zich heeft beperkt tot het interviewen van de oud-bursalen en
de gegeven antwoorden dus hun subjectieve meningen betreffen, hebben de
uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek naar het beurzenprogramma Amigos
gesterkt in de overtuiging dat het programma niet alleen op de korte termijn maar ook
op de lange termijn zeer succesvol is en dat het zinvol is om ook in andere dorpen
beurzen te gaan verstrekken.

Projectnaam
Omschrijving project
Sector
Effect op doelgroep
Effect op maatschappij
Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

Onderzoek effectiviteit verstrekken beurzen
Onderzoeken van de effectiviteit van het verstrekken van studiebeurzen.
Onderwijs
Verdere bewustwording van wat ze hebben kunnen bereiken door het volgen van meer
opleiding.
Huidige bursalen hebben ervaring opgedaan met enquêteren.
Inzicht in het lange termijn succes van het studiebeurzenprogramma.
Opstellen van vragenlijst en coördineren van het onderzoek door de vrijwilliger en interviewen
van dertig oud-bursalen door de huidige bursalen.
Tijd van de aanwezige vrijwilliger om de vragenlijst op te stellen, de huidige bursalen te
instrueren en de resultaten uit te werken tot een verslag.

Microkredieten
Vanwege de start van twee nieuwe naaiprojecten en de beperkte financiële middelen
van de deelneemsters aan de nieuwe naaicursussen, heeft Amigos opnieuw een
aantal dames in de gelegenheid gesteld met een microkrediet van Amigos een
naaimachine aan te schaffen. Tien dames uit Santa Lucia en drie uit Monte Grande
hebben in 2009 van de regeling gebruik gemaakt. Zij kregen, net als de dames aan
wie in 2006 en 2007 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 moeten afbetalen.
De dames die op deze manier een naaimachine hebben kunnen kopen, zullen deze
voor de duur van de cursus ter beschikking stellen, zodat daar les op kan worden
gegeven. Op die manier is meteen voorzien in de naaimachines die voor het
naaiproject nodig zijn om les op te geven en heeft Amigos daar niet apart
naaimachines voor hoeven aanschaffen.
Zolang er geen vrijwilliger van Amigos in San Juan verblijft, zal een van de bursalen
één keer per maand de aflossingen van de microkredieten in Santa Lucia gaan
ophalen en de bedragen op de Guatemalteekse bankrekening van Amigos storten. Hij
zal tevens een administratie bijhouden van wie hij de aflossingen heeft ontvangen. De
dames uit Monte Grande zullen de bedragen rechtstreeks op de Guatemalteekse
bankrekening van Amigos storten.
Projectnaam
Omschrijving project

Sector
Effect op maatschappij

Effect op doelgroep

Gerealiseerde output
Activiteiten
Input

Microkredieten
Het verstrekken van een combinatie van gift en microkrediet 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
Creëren van werkgelegenheid en daardoor verbetering van de economische situatie en
leefomstandigheden in het dorp, 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 besparen of te verdienen met het maken of herstellen
van kleding.
13 dames die een naaimachine hebben aangeschaft.
Inventarisatie van behoefte, collectieve aanschaf naaimachines in verband met verkrijgen
korting, opstellen contracten, opvolging terugbetalingen.
EUR 1.380, inzet van een vrijwilliger voor het toewijzen van de microkredieten, het betalen van
de naaimachines en het administreren en innen van de aflossingen.

De naaimachines
worden geïnstalleerd.

“Zolang er geen vrijwilliger
van Amigos in San Juan
verblijft, zal een van de
bursalen één keer per
maand de aflossingen van
de microkredieten in Santa
Lucia gaan ophalen en de
bedragen op de
Guatemalteekse
bankrekening van Amigos
storten. Hij zal tevens een
administratie bijhouden
van wie hij de aflossingen
heeft ontvangen.”
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Het sportveld is
opnieuw geverfd.
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Verven sportveld
Door het intensieve gebruik was het sportveld er redelijk verveloos gaan uitzien.
Hoewel de lijnen nog wel zichtbaar waren, was het nodig om het sportveld een nieuw
likje verf te geven. Een van de eerste dingen die Anita Oliemans dan ook gedaan
heeft na haar aankomst in San Juan, is verf kopen samen met een van de leden van
het sportveldcomité en een planning maken voor het schilderen van het veld. Het
sportveldcomité had genoeg geld in kas van de bijdragen die voor het gebruik van
het sportveld worden betaald om de verf helemaal zelf te bekostigen en hebben zelfs
nog voldoende verf over om over een jaar het sportveld nogmaals te verven. Een
aantal jongeren hebben het verven voor hun rekening genomen.
Tevens zijn de regels voor het gebruik van het sportveld op twee borden geschilderd
en bij het speelveld opgehangen.

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

Verven sportveld
Het sportveld voorzien van een nieuwe verflaag nu de oude was afgesleten.
Recreatie
Sporters hebben weer een aantrekkelijk uitziende veilige plek waar zij in hun vrije tijd kunnen
sporten.
Trots in het dorp omdat het sportveld er weer mooi uitziet, positieve uitstraling naar de regio
omdat ook teams uit andere dorpen meedoen aan de voetbalcompetitie in San Juan.
Een nieuwe verflaag op het sportveld.
Kopen van verf, organiseren van het schilderwerk.
Tijd van de aanwezige vrijwilliger voor het organiseren en coördineren van de werkzaamheden.

Overkapping tribune sportveld
Op verzoek van het sportveldcomité is er een overkapping bij de tribune van het
sportveld geplaatst. Doordat de mensen op de tribune in de volle zon zaten, bleven
vooral vrouwen weg bij sportwedstrijden. Het sportveldcomité hoopt dat, nu de tribune
overkapt is, er meer toeschouwers en vooral meer vrouwen zullen komen kijken.
De overkapping is gemaakt door de smid uit het dorp en geplaatst met de hulp van
dorpsbewoners.
Projectnaam
Omschrijving project
Sector
Effect op doelgroep
Effect op maatschappij

De bouw van de
overkapping van de
tribune van het
sportveld.

Output
Activiteiten
Input

Overkapping tribune sportveld
De tribune van het sportveld voorzien van een overkapping.
Recreatie
Bezoekers van de sportactiviteiten kunnen in de schaduw zitten, waardoor er meer publiek wordt
verwacht bij activiteiten op het sportveld.
Een sportveld dat nog aantrekkelijker is om ook als sociaal ontmoetingspunt te dienen, gevoel
van trots in het dorp dat er zo’n mooie voorziening is, positieve uitstraling naar de regio.
Een dak boven de tribune.
Kopen van de materialen, inhuren van de smid, organiseren van het plaatsen van het dak.
EUR 1.035, inzet van de aanwezige vrijwilliger voor het organiseren en coördineren van de
werkzaamheden.

Overige kleine projecten en activiteiten
Om te beginnen heeft Anita Oliemans vanaf de eerste week dat zij in San Juan was
tot en met eind oktober (het einde van het schooljaar in Guatemala) Engelse les
gegeven aan het Colegio. Daardoor heeft zij een goede relatie opgebouwd met de
leraren van het Colegio en de gang van zaken op het Colegio van nabij kunnen
aanschouwen.
Eind augustus heeft zij op de lagere school tijdens een ochtend voor de ouders van
leerlingen van de lagere school samen met de directrice van de lagere school het
belang van onderwijs benadrukt. Ook heeft zij die ochtend uitgebreid voorlichting
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gegeven over het beurzensysteem van Amigos. Helaas is het wederom niet gelukt om
het Colegio een open dag te laten organiseren voor de leerlingen uit de zesde klas van
de lagere school. Ook het idee om een aantal proeflessen (natuurkunde en Engels) te
geven op de lagere school is helaas niet van de grond gekomen.
Lesboeken
Van de boeken die in 2003 en 2004 voor het zo succesvolle leensysteem zijn
aangeschaft, zijn er op dit moment niet veel meer over. De laatste twee jaar wordt er
daarom alleen nog maar door de leraar uit de lesboeken gedicteerd en hebben de
leerlingen niet meer zelf (thuis) de beschikking over lesboeken. Anita heeft nogmaals
geprobeerd om het Colegio ervan te overtuigen dat het beter voor de kwaliteit van het
onderwijs zou zijn om weer nieuwe lesboeken aan te schaffen (volledig betaald door
Amigos), maar van de kant van het Colegio is er onvoldoende belangstelling het
systeem weer nieuw leven in te blazen. Dit is hoofdzakelijk gelegen in het feit dat het
lerarencorps er geen zin in heeft om leerlingen aan te spreken op onzorgvuldig gebruik
van de boeken. Amigos betreurt deze kortzichtigheid ten zeerste, maar erkent ook dat
zonder medewerking van de leraren dit project gedoemd is om al in het eerste jaar te
mislukken en heeft daarom van verdere uitvoering van het project afgezien.

“Per 1 januari 2010 is een
nieuwe vorm van
middelbaar onderwijs
geïntroduceerd in
San Juan:
de Telesecundaria.
De lessen vinden plaats in
het gebouw van de lagere
school en bestaan uit het
afspelen van videobanden
op een televisie.”

Telesecundaria
Dat Amigos verder afziet van de aanschaf van lesboeken voor het Colegio heeft ook te
maken met het feit dat de overheid een nieuwe vorm van middelbaar onderwijs
introduceert in San Juan per 1 januari 2010: de Telesecundaria. Anita heeft hierover
voor Amigos de nodige informatie ingewonnen. De lessen zullen plaatsvinden in het
gebouw van de lagere school (ook een overheidsschool) en bestaan uit het afspelen
van videobanden op een televisie. Voor alle lessen is er één docent aanwezig voor
begeleiding en uitleg. Omdat het een overheidsschool is, is het onderwijs daar gratis,
terwijl leerlingen voor onderwijs aan het Colegio moeten betalen, omdat dit een
particuliere school is. Amigos zal in de gaten blijven houden wat deze ontwikkelingen
voor het middelbaar onderwijs in San Juan zullen betekenen en, als de Telesecundaria
succesvol blijkt in de toekomst, mogelijk het accent verschuiven naar beurzen voor
beroepsopleidingen en universiteit, omdat middelbaar onderwijs vanaf dat moment
immers voor iedereen bereikbaar zal zijn, aangezien onderwijs aan de Telesecundaria
gratis is.
Sportdag voor vrouwen
Op het sportveld heeft Anita twee keer een sportdag speciaal voor vrouwen
georganiseerd. In augustus was er een volleybaltoernooi en in september een
voetbalwedstrijd. Het idee was om het sportveld voortaan op zaterdag voor de vrouwen
te reserveren, maar helaas bleek telkens dat de vrouwen het lieten afweten, als Anita
niet aanwezig kon zijn op zaterdag.
Inmiddels heeft er een jonge vrouw (een van de bursalen) zitting genomen in het
sportveldcomité. Hopelijk zal dit in de toekomst wel leiden tot meer georganiseerde
sportactiviteiten voor vrouwen op het sportveld.
Lichtmasten bij sportveld
Behalve dat Anita het verven van het sportveld en het plaatsen van een dak boven de
tribune heeft gecoördineerd, heeft zij ook onderzocht of het mogelijk is om in
samenwerking met de gemeente Sanarate lichtmasten te plaatsen bij het sportveld,
zodat dit ook ’s avonds kan worden gebruikt. In Guatemala is het namelijk al vroeg
donker ’s avonds, terwijl er wel belangstelling is om het sportveld ‘s avonds te kunnen
gebruiken. Na herhaaldelijk via een van de inwoners van San Juan contact gezocht te
hebben met de burgemeester, leek deze half oktober bereid te zijn tot samenwerking.
De gemeente heeft op zijn verzoek het door Anita opgestelde projectvoorstel ontvangen
en naar aanleiding daarvan het sportveld laten opmeten om te weten hoeveel meter
kabel er nodig zou zijn. De samenwerking zou er dan uit bestaan dat de gemeente de
elektriciteit beschikbaar gaat stellen als onderdeel van de openbare straatverlichting en

De borden met
regels voor het
gebruik van het
sportveld.
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dat Amigos de materialen bekostigt. De gemeente zorgt dan samen met de dorpsraad
voor de aanleg van de verlichting. Helaas bleef het daarna stil. Half december heeft
de burgemeester een bezoek gebracht aan San Juan en heeft Anita hem
aangesproken over het project en heeft hij toegezegd de verlichting te regelen.
Helaas hebben toezeggingen in Guatemala minder waarde dan in Nederland, dus we
hopen maar dat, nu er de komende tijd geen vrijwilliger aanwezig zal zijn in San Juan,
de burgemeester zich aan zijn woord zal houden.

“Om de band tussen de
bursalen van Amigos te
verstevigen en als
bedankje voor de
inspanningen van het
sportveldcomité heeft
Anita twee uitjes op kosten
van Amigos
georganiseerd. Met de
bursalen is zij naar het
strand van het meer Izabal
geweest en met het
sportveldcomité heeft zij
een bezoek aan Antigua
gecombineerd met de
beklimming van de
vulkaan Pacaya.”

Microkrediet
Verschillende dorpelingen hebben interesse getoond voor een microkrediet om een
bedrijfje op te zetten.
Een van deze microkredieten was bedoeld om een winkeltje op te zetten, waarvoor
een deel van het gebouw al stond. De betreffende vrouw vroeg om een (vanuit
terugbetalingsperspectief) onrealistisch hoog bedrag, waarvan Anita meteen had
aangegeven dat een eventueel microkrediet veel lager zou zijn. De vrouw is verder
niet op haar verzoek teruggekomen en omdat het ook de bedoeling zou zijn om
alcohol in de winkel te verkopen en alcoholverslaving een vrij groot probleem is in
Guatemala, heeft Amigos het daar verder bij gelaten.
Er is ook door twee dorpsbewoners belangstelling getoond voor een microkrediet om
een internetlokaal op te zetten, maar geen van beiden heeft daar uiteindelijk een plan
voor ingediend.
Kerstkaarten
De leerlingen van de lagere school zijn door Anita weer voorzien van materialen om
kerstkaarten voor de donateurs van te maken en zij hebben in oktober heerlijk zitten
knutselen. De resultaten daarvan zullen de komende jaren meegestuurd worden met
de papieren nieuwsbrief van december.
Uitjes bursalen
Om de band tussen de bursalen van Amigos te verstevigen en als bedankje voor de
inspanningen van het sportveldcomité heeft Anita twee uitjes op kosten van Amigos
georganiseerd. Met de bursalen is zij naar het strand van het meer Izabal geweest en
met het sportveldcomité heeft zij een bezoek aan Antigua gecombineerd met de
beklimming van de vulkaan Pacaya.
Lokale nieuwsbrief
Als laatste heeft Anita samen met de huidige bursalen in december weer een lokale
nieuwsbrief uitgebracht, de derde die er in de loop van de jaren in San Juan is
verschenen. In de nieuwsbrief kwamen onderwerpen aan de orde zoals het belang
van onderwijs, het schoon houden van het dorp en de omgeving en de belangrijkste
projecten van Amigos door de jaren heen.

De naaimachines
worden afgeleverd in
Santa Lucia.
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5. Fondsenwerving
Inkomsten
Net als in voorgaande jaren kon Amigos in 2009 voor een belangrijk deel van haar
inkomsten rekenen op de steun van vaste donateurs. Op 31 december 2009 telde
Amigos 80 vaste donateurs, oftewel amigo’s. Zij bieden de zekerheid dat er in 2010
ten minste een bedrag van 2.600 euro aan donateurgelden zal binnenkomen. Dat
bedrag is wat lager dan in de voorgaande jaren en dat komt, doordat het aantal
vaste donateurs de laatste tijd wat terugloopt. Amigos is daarom van plan om in
2010 actie te gaan ondernemen om het aantal vaste donateurs weer te vergroten.
Naast de vaste donaties ontving Amigos in 2009 ook weer incidentele giften. Een
aantal particuliere donateurs sponsorde ook in 2009 een aantal bursalen. De
Teresiaschool in Waalwijk heeft met haar leerlingen weer een sponsorloop
gehouden en de opbrengst daarvan aan Amigos gedoneerd. Mevrouw Bannink
heeft wederom de opbrengst van producten die zij met haar handwerkclub heeft
gemaakt, geschonken aan Amigos. En mevrouw Jurrius heeft de opbrengst van de
verkoop van tweedehands spullen gedoneerd.

Grote gezinnen en
armoedige
woonomstandigheden
zijn geen uitzondering.

Naast bovengenoemde activiteiten vonden er ook andere initiatieven plaats. Helaas
is het niet mogelijk om ieder initiatief apart te noemen. In 2009 telde Amigos in
totaal 105 actieve donateurs, waaronder enkele grotere (anonieme) sponsors.
Door gebrek aan capaciteit hebben er in 2008 en 2009 nauwelijks
fondsenwervingsacties plaatsgevonden. Het aantal vaste donateurs is daarom voor
het derde jaar op rij licht gedaald van 102 in 2007 naar 93 in 2008 en 80 in 2009.
Ook het totale aantal actieve donateurs is verder teruggelopen van 166 in 2007 en
110 in 2008 naar 105 in 2009.
De inkomsten zijn het afgelopen jaar echter licht gestegen ten opzichte van 2008. In
2008 kwam er in totaal 14.000 euro aan donaties binnen, in 2009 is er in totaal ruim
15.000 euro ontvangen. De daling van het aantal actieve donateurs heeft dus geen
nadelig effect gehad op de hoogte van de inkomsten.
ANBI-status
Ook in 2009 beschikte Amigos nog steeds over de ANBI-status en waren giften aan
Amigos nog steeds voor de belasting aftrekbaar.
Communicatie naar donateurs
In 2009 is weer ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht om donateurs en andere
belangstellenden te informeren. In de nieuwsbrief werd verslag gedaan van de
stand van zaken in San Juan en verantwoording afgelegd over de besteding van de
ontvangen donateursgelden.
De meeste donateurs en belangstellenden ontvingen de nieuwsbrief per e-mail.
Naar aanleiding van gewijzigde wetgeving per 1 oktober 2009 heeft Amigos alle
donateurs en belangstellenden die de nieuwsbrief per e-mail ontvingen, gevraagd of
zij ook in de toekomst nog prijs stelden op ontvangst van de nieuwsbrief. Veel van
hen bleken daar geen behoefte meer aan te hebben en toezending van de
nieuwsbrief aan hen is in het vierde kwartaal van 2009 dan ook stopgezet. Doordat
het aantal nieuwsbrieven per e-mail sterk is gedaald worden op dit moment weer de
meeste nieuwsbrieven per post verstuurd.
Begin 2009 ontvingen in totaal nog zo'n 125 donateurs en andere belangstellenden
de nieuwsbrief, eind 2009 waren dat er nog zo’n 80. Behalve de verzending per
post en per e-mail worden er regelmatig ook nieuwsbrieven in grotere aantallen ter
beschikking gesteld aan belangstellenden die deze dan in hun kringen verspreiden.

“De Teresiaschool in
Waalwijk heeft met haar
leerlingen weer een
sponsorloop gehouden en
de opbrengst daarvan aan
Amigos gedoneerd.
Mevrouw Bannink heeft
wederom de opbrengst
van producten die zij met
haar handwerkclub heeft
gemaakt, geschonken aan
Amigos. En mevrouw
Jurrius heeft de opbrengst
van de verkoop van
tweedehands spullen
gedoneerd.”
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Het jaarverslag over 2008 was pas erg laat beschikbaar en is in december op de
website geplaatst en toegestuurd aan een aantal grotere sponsors.
Ook de website wordt actief ingezet in de communicatie naar donateurs en andere
belangstellenden. Helaas is het niet altijd gelukt om regelmatig nieuwe
nieuwsberichten op de website te plaatsen.
De nieuwsbrieven, het jaarverslag en de website dienen niet alleen om inzicht in de
besteding van de ontvangen giften en de voortgang van de verschillende projecten
te geven, maar worden door Amigos ook ingezet om bestaande en potentiële
sponsors en donateurs (blijvend) voor Amigos te interesseren.

Ook hier zijn vrouwen
gewend dingen op het
hoofd te dragen.
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6. Toekomst
Strategie en doelstellingen
Amigos wil graag voortborduren op haar succes en dit zit in de kleinschaligheid en de
daarmee samenhangende effectiviteit. De focus voor de komende jaren zal dan ook
liggen op het voortzetten van kleinschalige projecten op het terrein van met name
onderwijs in San Juan en de directe omgeving. Verder zullen we wederom initiatieven
vanuit de dorpsbewoners (financieel) ondersteunen middels de microkredieten. Door de
wijziging in de statuten hebben we nu de mogelijkheid ook in nabijgelegen dorpen deze
activiteiten te ontplooien en daarmee de leefomstandigheden beetje bij beetje te helpen
verbeteren. In het dorp Agua Salóbrega is het naaiproject in 2009 na drie jaar
succesvol afgerond. Komend jaar zal Amigos naaiprojecten opstarten in twee andere
dorpen, te weten Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande.

Nieuw in San Juan:
een slagerij.

Organisatie
Als kleine stichting ben je kwetsbaar. Een vaak terugkerend item tijdens onze
strategiesessies is, hoe we succesvoller en effectiever kunnen worden met de kleine
groep mensen die Amigos vormt. Om meer continuïteit te bewerkstelligen, zal er in
2010 gekeken worden hoe we dit met de beperkte middelen kunnen bereiken. Er zal
meer aandacht uitgaan naar het werven van vrijwilligers en ook een betaalde lokale
kracht is een mogelijke optie. Verder zal er de komende jaren tevens gekeken worden
naar mogelijke samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties in Guatemala. Op het
moment van schrijven van dit jaarverslag is er één gegadigde om in 2010 als vrijwilliger
in San Juan en omgeving aan de slag te gaan. Of er daadwerkelijk een vrijwilliger naar
San Juan vertrekt, bepaalt of we de huidige activiteiten consolideren of dat er ruimte is
voor het uitvoeren van meer initiatieven.
Fondsen
Om ook de komende jaren onze doelstellingen te realiseren zullen er wederom gelden
ter beschikking moeten komen. De laatste jaren hebben we telkens kunnen
doorbouwen aan onze aanwezigheid en projecten in Guatemala dankzij onze vaste
donateurs en sponsors en eenmalige giften. Gekozen is om komend jaar actiever en
gestructureerder met fondsenwerving aan de slag te gaan. Om een betere balans te
bewerkstelligen tussen de eenmalige giften en de vaste donateurs, zullen we ons gaan
focussen op het uitbreiden van de vaste donateurs. In het eerste halfjaar van 2010 zal
het plan “Fondsenwerving” worden gepresenteerd en zullen er vervolgens acties
plaatsvinden om een en ander te realiseren. Gedacht moet worden aan het uitdelen
van folders op zaterdagen, het geven van presentaties bij bedrijven en sponsorlopen.
Ook zal Amigos zich gaan presenteren op een aantal social network sites om de
naamsbekendheid te vergroten. Bijkomend voordeel hiervan is dat ook mogelijke
vrijwilligers ons makkelijker zullen vinden.
Communicatie
De respons op onze nieuwsbrief en de website is erg positief. Om gemakkelijker te
vinden te zijn voor mensen die op enigerlei wijze geïnteresseerd zijn in onze
activiteiten, zoals vrijwilligers, zullen we komend jaar op verschillende manieren
proberen onze zichtbaarheid te vergroten. Zoals reeds benoemd in de voorgaande
paragraaf “Fondsen” zal Amigos concreet een aantal acties ondernemen om de
naamsbekendheid te vergroten. Het medium internet is nog onvoldoende benut. Een
eerste stap is het deelnemen aan een aantal social network sites en het plaatsen van
onze weblink op websites van organisaties welke een directe of indirectie relatie
hebben met onze activiteiten. De “traditionele” uitingen zoals de nieuwsbrief en website
zullen we handhaven en daar waar nodig verbeteren.

Meisje in
San Juan.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2009
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)
2009
€

2008
€

€

€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Uitstaande voorschotten

3
4

25.949
8

23.792
0

Som der vlottende
activa

25.957

23.792

Som activa

25.957

23.792

Passiva
Bestemmingsreserve

5

25.957

23.313

6

0

479

Kortlopende
schulden
Schuld aan vrijwilliger(s)

Som passiva

25.957

23.792
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Staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2008 tot en met 31 december 2009
1 januari 2009
31 december
2009
€

1 januari 2008
31 december
2008
€

Fondsenwerving
Baten
Baten uit fondsenwerving
Aflossing microkredieten
Rentebaten

15.440
0
250

14.254
526
181

15.690

14.961

134
1.199
103

139
538
64

Totaal lasten

1.436

741

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

9,2%

7
8
9

Totaal baten
Lasten
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien

10
11
12

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

5,0%

14.254

14.220

11.610

9.768

Tekort / overschot

2.644

4.452

Mutatie bestemmingsreserve

2.644

4.452

Saldo

-

-

Bestedingen aan
doelstelling

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 2009
9,2% 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 2009
en de staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2009 tot en met 31 december 2009
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 2009 tot en met 31 december 2009. 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.
Dit betekent dat sommige uitgaven die aan het einde van het jaar zijn gedaan, wel
in deze jaarrekening over 2009 worden verantwoord, maar besteed zijn aan
projecten die in het jaar 2010 gaan lopen, zoals de naaiprojecten in Santa Lucia en
Monte Grande en de beurzen voor 2010 en dat sommige uitgaven die begin 2010
zijn gedaan en in de jaarrekening over 2010 zullen worden verantwoord, nog
projecten uit 2009 betreffen, zoals de uitbetaling van de bonus aan de leraren van
het Colegio.
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Toelichting op de balans per 31 december 2009
Vlottende activa

3

Liquide middelen
31-12-2009 31-12-2008
€
€

Kas
ING
ING Rentemeerrekening
ABN Amro
ABN Amro Spaarrekening
ASN Ideaalsparen
ASN Meersparen
Bankrekening in Guatemala

4547502
4547502
58.69.04.689
46.84.39.609
94.05.63.886
94.06.17.676

1.800
637
2.153
176
0
11.000
10.000
183

0
5.030
1.000
2.945
13.000
0
0
1.817

25.949

23.792

Per eind 2009 stond er Q 2.146 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in
Guatemala, hetgeen tegen de koers per 31 december 2009 (www.oanda.com)
neerkomt op € 183.

4

Uitstaande voorschotten
31-12-2009 31-12-2008
€
€

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers

5

8

0

8

0

Bestemmingsreserve
31-12-2009 31-12-2008
€
€

Saldo per einde voorafgaand boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve

23.313
2.644

18.861
4.452

Stand 31 december

25.957

23.313

6

Kortlopende schulden
31-12-2009 31-12-2008
€
€

Schuld aan vrijwilliger(s)

0

479

Stand 31 december

0

479
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Baten

7

Baten uit fondsenwerving
2009
€

Donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Schenkingen divers
Sponsorbijdragen

2008
€

2.545
3.615
675
8.605

2.970
3.820
5.464
2.000

15.440

14.254

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 2009 is een laatste
bedrag van (omgerekend) € 12,25 afgelost. Dit is niet apart geboekt, maar onder
‘Besteding doelstellingen’ meegenomen in het project ‘Microkredieten’.

9 Rentebaten
Dit betreft de in 2009 ontvangen rente op de ABN Amro-bankrekeningen en de INGrekeningen van € 250.
Lasten

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

2009
€
111
0
23

2008
€
139
0
0

134

139

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2009 € 134. Onder verwervingskosten vallen de kosten die gemaakt worden om nieuwe donateurs/amigo’s en
sponsors te werven en bestaande te behouden. Dit zijn onder andere kosten voor
mailings (nieuwsbrief), folder, jaarverslag, reiskosten voor presentaties, et cetera.
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11 Uitvoeringskosten
Contributies
Kantoorkosten
Verzekeringen
Bankkosten

2009
€
200
526
241
232

2008
€
198
0
241
99

1.199

538

De uitvoeringskosten bedragen in 2009 € 1.199. Onder uitvoeringskosten vallen onder
andere de volgende kosten: contributie postbus en Kamer van Koophandel, premie
voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en bankkosten. De kantoorkosten in
2010 betreffen de notariskosten voor de statutenwijziging en de aanschaf van een
laptop voor de vrijwilliger in Guatemala en keren derhalve niet jaarlijks terug.

12 Onvoorzien
Deze post betreft koersverschillen e.d..

13 Bestedingen doelstelling

Projecten
Project – beurzen colegio
Project – beurzen beroepsopleidingen
Project – beurzen universiteit
Project – extra ondersteuning bursalen met schoolmateriaal
Project – bijeenkomsten met bursalen
Project – materiaal scholen (parvulos, primaria en colegio)
Project – materialen kerstkaarten (primaria)
Project – lokale nieuwsbrief bursalen
Project – aanvulling salaris leraren
Project – bonus leraren
Project – naaicursus Agua Salóbrega (2008: ook San Juan)
Project – naaicursus Santa Lucia (start 2010)
Project – naaicursus Monte Grande (start 2010)
Project – microkrediet
Project – sportveld
Project – overkapping tribune sportveld
Project – bouw werkplaats Katholieke kerk
Projectkosten (*)

2009
€

2008
€

1.550
3.745
1.334
40
125
7
32
175
0
0
1.292
284
83
1.363
129
947
0
504

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

11.610

9.768

In 2009 zijn in totaal 12 projecten uitgevoerd en 2 nieuwe opgezet voor 2010.
(*) De projectkosten betreffen o.a. de reis- en verblijfskosten voor de vrijwilligers,
alsmede de communicatiekosten.
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Begroting boekjaar 2010
begroting
2010
€

werkelijk
2009
€

begroting
2009
€

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

4.500
3.000
1.000
5.000

2.545
3.615
675
8.605

3.000
3.000
4.000
2.000

Totaal baten uit
fondsenwerving
Aflossing microkredieten
Rentebaten

13.500

15.440

12.000

650
150

0
250

0
150

Totaal baten

14.300

15.690

12.150

200

134

200

550
50

1.199
103

550
50

800

1.436

800

13.500

14.254

11.350

25.957

23.313

23.313

39.457

37.567

34.663

2.100
0
1.800
1.000
4.000

1.550
0
0
0
3.745

1.200
900
500
0
3.200

0

0

2.200

2.500

0

1.100

1.500

0

0

1.000
0

1.334
0

1.000
1.000

1.000

0

500

Lasten
(In)directe
verwervingskosten
Uitvoeringskosten
Onvoorzien
Totaal lasten
Baten minus lasten
Bestemmingsreserve
(transport 2009)
Totaal beschikbaar voor
doelstelling

Bestedingen aan
doelstelling
Educatie
Beurzen colegio
Reservering colegio 2010
Reservering colegio 2011
Reservering colegio 2012
Beurzen
beroepsopleidingen
Reservering beroepsopl.
2010
Reservering beroepsopl.
2011
Reservering beroepsopl.
2012
Beurzen universiteit
Reservering universiteit
2010
Reservering universiteit
2011
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Reservering universiteit
2012
Extra ondersteuning
bursalen met materialen
Bijeenkomsten bursalen
Materiaal scholen
Bibliotheek/boeken
Materialen kerstkaarten
Lokale nieuwsbrief
Aanvulling salaris leraren
Bonus leraren
Naaicursus Agua Salóbrega
Naaicursus Santa Lucia
Naaicursus Monte Grande
Overig
Microkrediet
Verven sportveld
Sportveld (materialen, etc.)
Overkapping tribune
sportveld
Sportactiviteiten
Projectkosten vrijwilligers
Reservering nieuwe
projecten

Totaal besteed aan
doelstelling

1.000

0

0

0

40

0

0
250
0
0
0
0
600
0
1.500
450

125
7
0
32
175
0
0
1.292
284
83

0
0
1.000
0
0
500
600
1.500
0
0

2.300
0
0
0

1.363
0
129
947

1.500
600
0
0

500
1.000
16.957

0
504
0

0
1.000
16.363

39.457

11.610

34.663

0

25.957

0

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

Saldo
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Gegevens
Stichting Amigos de San Juan de Flores
Postbus 15922
1001 NK Amsterdam
E-mail:
Internet:

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

Bank:

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

