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Muziekproject basisschool San Ildefonso Potosí

De kinderen van basisschool San Ildefonso hebben
het afgelopen half jaar met veel plezier muziek
gemaakt onder leiding van Luis, de muziekdocent
die wekelijks met de kinderen na schooltijd
oefende. Het eerste optreden was een succes!
Met grote inzet en enthousiasme werd er gemusiceerd, gedanst en stevig gezongen bij de
afsluiting van het schooljaar in december.
Op onze homepage ziet en hoort u het resultaat.
Daar wordt iedereen toch blij van?

Komt er een vervolg?
De 20 meest getalenteerde leerlingen willen graag
verder met de muzikale vorming en Luis heeft een
programma voor het komende halfjaar opgesteld
met daarin ook een eerste kennismaking met
het notenschrift. Hij doet dit op een actieve en
motiverende manier. Voor deze vervolgcursus
(10 maanden lang, 3 uur per week na schooltijd)
is, naast een kleine ouderbijdrage, A 1250 nodig.
Helpt u mee om dit mooie project voort te zetten?

Fietsen naar Marrakesh voor Potosí
(waar beiden tennisleraar zijn) naar Marrakesh..
10 jaar geleden spraken ze na een tocht van 3000
km af dat ze “ooit” een keer naar Afrika zouden.
Dat gaat deze zomer gebeuren! De pittige tocht van
ca. 3500 km gaat via Parijs en Madrid. Een mooie
tocht met vele uitdagingen, met name de hitte…

r.nl
flyerontwerp : www.da-ma
Op 19 juli vertrekken vader en zoon Ger (60)
en Paul (27) van Lier op de fiets vanaf Tennisvereniging Van Starkenborgh in Groningen

Waarom een sponsortocht voor Amigos de Potosí?
Ger en Paul: “We doen de fietstocht voor de uitdaging. Maar de aandacht die we krijgen, gunnen
we graag aan een goed doel. We kennen de
mensen van Stichting Amigos de Potosí, ze zijn
zeer betrokken en werken transparant. We hebben
sympathie voor de doelstelling en werkwijze: de
projecten in Bolivia voor de kinderen en mijnwerkers zijn door de mensen zelf bedacht. Bovendien
werken de Bolivianen zelf mee, dat werkt het best.
We weten dat het geld goed terecht komt en effect
heeft. Al ruim 20 jaar!”
Lees verder op volgende pagina >>
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Hoe kan men jullie sponsoren?
“Met 1 cent per kilometer- meer mag ook natuurlijk... Je kunt één van ons sponsoren of ons allebei.
Aanmelden als sponsor kan via de intekenlijst in
de kantine van t.v. Van Starkenborgh of een mailtje
naar: fietstochtpaulenger@hotmail.com met vermelding van het bedrag dat je wilt doneren.

Paul en Ger

Welk project steunen jullie?
“Het geld is voor de buitenschoolse kinderopvang
Caracoles op de berg Cerro Rico: een belangrijke
voorziening voor de kinderen van mijnwerkers.
Ze krijgen er eten en huiswerkbegeleiding en men
stimuleert de kinderen om een vervolgopleiding te
doen ipv in de mijnen te gaan werken. Dat vinden
we een heel goede zaak. De watervoorziening en
het sanitair van het centrum moeten dringend
verbeterd worden.” (voor meer informatie over dit
project: watertank BSO Caracoles).

Speciale actie:
bij een bijdrage van A 35
of meer krijg je een
kleurrijke verjaardagskalender!”
Hoe kunnen we jullie volgen?
“Via de speciale Facebookpagina:
Fietsen-naar-Marrakech-voor-Potosi.
En uiteraard ook via de Facebookpagina en website
van de stichting.”
Succes met deze grote uitdaging Amigos!

Nieuws van Winabago para Amigos de Potosí

Op 5 mei waren Wina Kruithof en Adam Bock op
het Bevrijdingsfestival in Assen. Kijk nou zelf: wat
een vrolijke kleurrijke stand! Wina maakt prachtige
originele tassen, plantenhangers en bbq-schorten
van vlaggen (van de Tour de France), tentdoek,
surfzeilen etc. De opbrengst bedroeg A 250 en
is bestemd voor het project Centro Comunitario
Lajas Tambo.
Nieuw, speciaal voor vaderdag: bbq schorten en
placemats! Bestellen kan via de Facebookpagina
van Winabago.
Dank Wina en Adam voor jullie inzet!
Overig nieuws
www.Rickshawtravel.com , een betrokken Britse
reisorganisatie, promoot onze stichting op haar
website en biedt reizigers de mogelijkheid om
ons te steunen met een gift. Thanks a lot!

Winabago AdP-stand op het Bevrijdingsfestival in Assen

Heftig artikel in de Volkskrant:
Cerro Rico op instorten
“De berg die mensen eet”. De berg Cerro Rico
staat op instorten en de Unesco vreest dat de stad
Potosí bedolven zal worden onder het puin. Maar
de regering doet niets. Tienduizenden mensen,
waaronder kinderen, lopen dagelijks gevaar. Niet
alleen in de mijnen, maar ook in de stad Potosí.
Op 15 februari verscheen een alarmerend artikel in
de Volkskrant, met indrukwekkende foto’s.
U kunt het lezen op onze homepage:
www.amigosdepotosi.nl in de rubriek Nieuws.
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Hoe kunt U helpen?
U kunt een algemene bijdrage geven of specifiek een project ondersteunen:
De EHBO-kist van de basisschool San
Ildefonso raakt leeg. Directrice Marta heeft
ons gemeld dat de medicijnen en verbandmiddelen bijna op zijn. De eenvoudigste
medicijnen kunnen al levensreddend zijn,
maar zijn voor de ouders meestal niet
bereikbaar/betaalbaar.
Met een bijdrage van A 150 kunnen ze weer
ruim een jaar vooruit!

Muziekproject (zie ook pagina 1):
Er is A 1250 nodig voor het vervolg van dit
prachtige project.

Lajas Tambo Het “centro comunitario” waar
vooral de moeders van deze gemeenschap van
zullen profiteren, komt steeds dichterbij, maar
we zijn er nog niet! De fondsenwerving voor dit
project is al bijna een jaar bezig en wordt nog tot
juli ondersteund door Wilde Ganzen. Dat betekent
dat we een premie van 50% ontvangen op de giften
voor Lajas Tambo! Graag vragen wij uw aandacht
(en bijdrage) voor dit mooie project!

Watervoorziening en sanitair
Buitenschoolse Opvang Caracoles:
met diverse bijdragen die we vorig jaar al
ontvingen van Jumbo/Maripaan, Werkgroep
Een Aarde, de familie Van Genuchten en de
fooienactie van Willy Kamphuis in Gargellen
maakten we een goede start. Ger en Paul hopen
de rest bij elkaar te fietsen.
Steunt u hen?

Maak uw bijdrage over naar NL28 RABO 0162237871, ovv de naam van het project: EHBO,
Muziek, Lajas Tambo of Caracoles. Elke bijdrage is welkom, dank voor uw gift en betrokkenheid!
Als het benodigde bedrag van een project bereikt is, zetten we de bijdrage in voor een ander
project dat het nodig heeft.
Stichting Amigos de Potosí, Groningen, T +31 (0)6 10675014, IBAN NL28RABO 01622.37.871, margret@amigosdepotosi.com, www.amigosdepotosi.nl

