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Visie
Onder het motto “Kleine projecten, grote effecten” wil Stichting Amigos de Potosí
mijnwerkersgezinnen en hun kinderen in Potosí (Bolivia) helpen om hun leefsituatie te verbeteren.
Nu is men inkomensafhankelijk van de mijnbouw. De stichting heeft als doelstelling om vooral
jongeren in Potosí een alternatief te bieden voor het werken in de mijnen. Dit willen we
bewerkstelligen door het stimuleren van kinderen/jongeren tot het volgen van onderwijs; het
initiëren van beroepsonderwijs en het projectmatig initiëren van alternatieve werkgelegenheid om in
hun levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk moeten de betreffende families en hun kinderen voor
hun inkomsten niet alleen meer afhankelijk zijn van de mijnbouw. En kinderarbeid in de mijnen zal
zijn uitgebannen.
Missie
Gelijkwaardigheid en uitgaan van de behoeftes van onze doelgroep zijn voor de stichting essentiële
uitgangspunten en voorwaarden. Al onze projecten en initiatieven worden hieraan getoetst. Naast
het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs, vinden we het ook belangrijk om
vrouwen en meisjes de kans te bieden om hun positie te verbeteren in de Boliviaanse samenleving.
Strategie
De stichting initieert en ondersteunt kleinschalige, afgebakende projecten in en rondom Potosí. Het
doel van deze projecten is om het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken, zowel
voor ouders, leerkrachten als leerlingen. Het is onze overtuiging dat onderwijs meer kansen biedt aan
jongeren op gezonder en beter betaald werk met meer toekomstperspectief. Ook willen we
ondernemende mijnwerkersvrouwen en weduwen, de kans bieden om een eigen inkomen te
verwerven waardoor ze niet of minder afhankelijk zijn van de mijnbouw.
Oplossingen vanuit de lokale samenleving bieden meer kans op succes. Daarom zijn de projecten
rechtstreeks gebaseerd op ideeën en initiatieven van de lokale mensen. De stichting werkt hiertoe
nauw samen met de bevolking van Potosí. Met als doel om te komen tot duurzame oplossingen.
Ons uitgangspunt is dat de doelgroep zelf moet bijdragen aan de totstandkoming van projecten, dit
omdat het onze overtuiging is dat dit de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot.
We geloven in de kracht van het eigen initiatief. Bij de projecten helpt de doelgroep, waar mogelijk,
mee bij de realisering van het project. Dit doet de stichting om geen afhankelijkheid te creëren:
eventuele exploitatiekosten moeten door de doelgroep zelf en/of door de lokale overheid gedragen
worden.
De projecten die in het kader van deze doelen worden geïnitieerd en uitgevoerd, zijn gebaseerd op
de initiatieven/wensen/ideeën vanuit de lokale doelgroep. Projecten die worden aangedragen vanuit
de bevolking moeten voldoen aan de randvoorwaarden en projectrichtlijnen zoals door de stichting
opgesteld. Het eerste project dateert uit 1994, de stichting is opgericht in 2002.
We streven naar duurzame oplossingen en we sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren
(bv onderwijs). De stichting maakt daarbij gebruik van lokale kennis, middelen en materialen
waardoor de lokale economie gestimuleerd wordt. Ook is dit vanzelfsprekend kostenbesparender
dan materialen uit Nederland naar Bolivia te transporteren.
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Stichtingsbestuur in Nederland:
Voorzitter: Taeke Meindertsma
Secretaris/directeur: Margret Kamphuis
Penningmeester: Pieter Fennema
Alg. bestuurslid: Annemie Heesink
Alg. bestuurslid: Michiel Randag
Het bestuur kwam in 2014 in totaal 8 keer bijeen voor een bestuursvergadering. Sinds januari van dat
jaar beschikken we tot ons grote genoegen over een notulist (Marjan van Til) voor de verslaglegging.

Bolivia:
Coördinator in Bolivia: Enrique Paz Zamora.
In Potosí werken we samen met touroperator Koala Tours (op het gebied van publiciteit en
incidenteel ook projectmatig).
In Potosí kunnen we een beroep doen op een team van ca 5 vrijwilligers die zich met name met
promotie van de stichting bezighouden.
Er is sinds 2103 een samenwerkingsverband met ONG Fautapo (http://2013.fundacionautapo.org)
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Het jaar 2014
Opgeleverde projecten:
1. Sanitairproject basisschool Caiza D. Na veel tegenslag is het in 2012 gestarte project opgeleverd en
is de rapportage en terugkoppeling naar de fondsen (Rabo Share4More en ETWA) afgerond. Het
project dat vele tegenslagen kende (stijgende prijzen, schaarste aan bouwmaterialen, partijen en
medewerkers die afspraken niet nakwamen) is uiteindelijk toch overeenkomstig doelstelling en
binnen de begroting uitgevoerd. Van de toenmalige projectbegeleider (M.F.) is gedurende het
traject afscheid genomen, de huidige projectleider (E.P.) heeft de werkzaamheden overgenomen en
het project tot een goed einde gebracht.
2. Herbouwde én gerepareerde groentekas basisschool San Ildefonso. In januari 2014 werd de
herbouwde (en in oktober 2013 geopende) groentekas door een hevige waterstroom vanaf de berg
gedeeltelijk ernstig beschadigd. Er is een herstelplan gemaakt en uitgevoerd waarbij een
waterkerende muur is aangelegd waardoor waterstromen vanaf de berg worden afgeleid. In juni
werd de eerste sla geoogst en daarna volgde een rijke tomatenoogst.
3. Meubilair voor multifunctioneel Centrum Hornitos, 1e fase.: 8 tafels, 42 stoelen en 3 bureaus
(gemaakt door een lokale meubelmaker) zijn opgeleverd voor de inrichting van het centrum waar
bijeenkomsten, workshops en cursussen georganiseerd worden voor inwoners van de migrantenwijk
Hornitos in Potosí. De boeren die zich hier aan de rand van Potosí vestigden, gaan in de mijnen aan
het werk. De kinderen die zich met moeite kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving, lopen het
grote risico ook in de mijnen terecht te komen. In dit centrum krijgen moeders en kinderen
voorlichting en cursussen, met kansen op een betere toekomst. Fase 2 van de inrichting wordt in
april 2015 opgeleverd.
4. Computerproject Ckara Ckara: 10 computers (vervanging), randapparatuur en internet voor een
school (85 leerlingen) voor voortgezet onderwijs in Ckara Ckara, een mijnwerkersdorp. Het is een
voortzetting van een computerproject dat al vele jaren succesvol is. De jongens en meisjes kunnen
een computeropleiding volgen waarin ze ook examen moeten doen. Hun kansen op de arbeidsmarkt
worden hiermee aanzienlijk vergroot. Het project is dit jaar gestart en opgeleverd.
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Nieuwe projectvoorstellen:
1. Project Centro comunitario Laja Tambo.
12 Initiatiefrijke vrouwen uit het gehucht Lajas Tambo vragen hulp bij het realiseren van een
centro comunitario waar men voorlichtings- en educatieve bijeenkomsten kan houden.
Daarnaast leeft de wens om hier een (brei-) atelier te starten om inkomsten te genereren.
Het plan dat is ontwikkeld, voorziet ook in sanitaire voorzieningen (2 toiletten, een wastafel
en een sceptic tank) en een keuken waar het schoolontbijt van de naastliggende school
bereid kan worden.
2. Muziekproject San Ildefonso. Op de basisschool San Ildefonso in een buitenwijk van Potosí
zitten veel kinderen uit mijnwerkersgezinnen, afkomstig van het platteland. Ze zijn ontheemd
en kunnen zich vaak moeilijk (in het Spaans) uitdrukken. Muziekonderwijs en het gebruik van
inheemse muziekinstrumenten geven een plezierige impuls aan het basisonderwijs.
3. Project broodbakkersopleiding. In samenwerking met ONG Fautapo wordt een cursus
opgezet om -leerling- broodbakkers de fijne kneepjes van het broodbakken bij te brengen.
Het brood (een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding) is op veel plaatsen in Potosí
van zeer matige kwaliteit.
4. Project Caracoles: Uitbreiding watervoorziening. De buitenschoolse opvang “Caracoles” nabij
de gelijknamige mijn op de Cerro Rico, is een oase op de berg voor de jongeren die hier
vlakbij wonen. De opvang is ruim 20 jaar geleden gestart door 2 palliris (vrouwen die in de
mijnbouw werken) i.s.m. Musol (Solidaridad con las Mujeres) en bestaat uit een centrale
ruimte, keuken, een huiswerkruimte en binnenplaats. Kinderen krijgen hier 4 x per dag een
maaltijd/snack en er is huiswerkbegeleiding.
Het plan betreft uitbreiding en verbetering van de watervoorziening en aansluiting sanitair
Het wordt een betonnen tank van 15:000 liter die de komende 20 jaar voldoende capaciteit
biedt (uitgaand van een verbruik van 32 l pp per dag en een groei tot 52 personen). De tank
wordt hoog geplaatst zodat er geen pomp nodig is.
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Communicatie
Er zijn 2 nieuwsbrieven verschenen, als pdf bestand: no 11 (Nederlands en Engels) en no 12
(Nederlands, Engels, Duits en Spaans). Er is gekozen voor een nieuwe naam en opzet van de
nieuwsbrief: “Reportage”, omdat het ’t karakter heeft van een halfjaarverslag. Er worden projecten
gepresenteerd waar geld voor geworven moet worden en verslag gedaan van de lopende projecten.
Veel beeldmateriaal, minder tekst. Reportage is ook bedoeld om uit te delen en als bijlage mee te
sturen met e-mailcorrespondentie. Overige (korte ) nieuwsberichten worden afzonderlijk als open
bericht verzonden via de mail. Nieuwsbrief 12 bevat bovendien een overzicht van de 24 projecten die
de afgelopen 20 jaar gerealiseerd zijn. De brief is naar 260 ontvangers gestuurd waarvan 47% de brief
heeft geopend. Ook professionals als Mirjam Vossen en Ingrid Kremer (MarketingWize) hebben de
nieuwsbrief positief beoordeeld op inhoud, vorm en stijl.
Communicatiekalender: een vrijwilligster heeft een communicatiekalender gemaakt waarmee
communicatie en activiteiten beter gepland kunnen worden.
Website: Twee vrijwilligsters hebben de website vertaald in het Engels. De vorige Engelse site was
sterk verouderd en er is een Engelse Voice Over gemaakt (gesponsord) van ons animatiefilmpje door
een professional. De nieuwe (extra) website beheerder (Herman Steigstra) zorgt ervoor dat de
websites actueel blijven. Dit zal nog veel tijd en aandacht vragen in 2015.

Aangescherpte ANBI-eisen
De nieuwe ANBI-eisen vormen aanleiding om het beleid van de stichting opnieuw te formuleren.
Wijzigingen zijn niet nodig, wel wordt nog iets nadrukkelijker de praktijk vermeld dat er meer
aandacht naar onderwijsprojecten gaat met als doelstelling het terugdringen van kinderarbeid in de
mijnen en het meehelpen creëren van betere toekomstkansen voor de jeugd van Potosí. Maar ook
leuke kleine projecten als het muziekproject op een basisschool blijven we doen.
Financiën: de jaarcijfers van 2013 zijn goedgekeurd en kerncijfers zijn op de website geplaatst. Er was
een positief resultaat van € 3.700. Het bestedingspercentage aan doelstellingen bedroeg 94%.

Acties/fondsenwerving
Ook dit jaar was er weer een fooienactie in Vandans (Oostenrijk), opbrengst: € 530. Daarnaast een
statiegeld actie bij AH (€ 711). Op 31 mei stonden we met vrijwilligers op een evenement in
Groningen (Dance XL). Dit heeft, naast een gesponsord promotiefilmpje, aandacht van de lokale tvzender en ruim € 400 opgeleverd.
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Werkreis
Bestuurslid Michiel Randag heeft een tijdens zijn werkbezoek aan Potosí in april met de lokale
coördinator Enrique Paz een aantal lopende projecten bezocht en de (her)opening van de
groentekas van basisschool San Ildefonso bijgewoond. Daarnaast is er met diverse instanties en
personen overleg gepleegd en zijn er afspraken gemaakt over de in Bolivia op te richten
zusterstichting, die het realiseren van projecten en het aanvragen van fondsen (zowel in Nederland
als in Bolivia) in de toekomst eenvoudiger moet maken.
Daarnaast zijn er met de coördinator afspraken gemaakt mbt vergoeding van zijn werkzaamheden
(projectbegeleiding) per project.

Vrijwilligersborrel: Op 19 januari is er voor vrijwilligers/bestuur en belangstellenden een borrel bij de
secretaris thuis georganiseerd waarbij de film “The Devil’s Miner” over kinderarbeid in de mijnen van
Potosí werd vertoond. Dit leidde tot boeiende gesprekken en een uitwisselingen van ideeën en
ervaringen.
Dit jaar waren er (naast het bestuur) in Nederland ca 20 vrijwilligers op incidentele basis actief voor
de stichting. Zij ondersteunden o.a. bij: vertalingen, website, grafische vormgeving en
voorlichtingsactiviteiten.
Donateursreis Amigos
Meerdere donateurs hadden belangstelling voor een reis naar Bolivia/Potosí om het land te leren
kennen en met eigen ogen de projecten van de stichting te zien. De 21-daagse oktoberreis werd
georganiseerd en geleid door Margret Kamphuis en de 7 deelnemers waren onder de indruk van
zowel het land als wat de stichting voor elkaar heeft gekregen met haar projecten in de afgelopen 20
jaar. Een van de deelnemers heeft een verslag van het projectenbezoek gemaakt, dit is op de website
geplaatst.
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