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Toiletgebouw basisschool Caiza D klaar!
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De basisschool “José Alonzo de Ibañez” in Caiza D.
(250 leerlingen) beschikte slechts over een paar
zeer primitieve toiletten en de meeste scholiertjes
gingen dan maar ergens achter een muurtje
zitten...
Wij ondersteunden het plan van de school om een
eenvoudig maar net sanitairgebouw neer te zetten.
Eind mei startte de bouw en er is hard gewerkt, de
hele winter door, zelfs ’s avonds. Maar het zat niet
mee: wegblokkades, cementschaarste en andere
tegenslagen maakten het tot een pittig project
voor onze vrijwilligers. Helaas lukte het niet om
het voor mijn werkbezoek (oktober) af te krijgen.
Er was feest maar de oplevering moest uitgesteld
worden tot 27 november. Het is een vrolijk gebouw
geworden dat een positieve bijdrage levert aan de
hygiëne en gezondheid van 250 schoolkinderen,
prachtig! Dit project is gesteund door twee personeelsfondsen: Rabo Share4More en een organisatie
die anoniem wenst te blijven. Heeft jouw werkgever ook een personeelsfonds? Laat het ons
weten!

Caiza D jongens bij de wasbak

Sommigen stoppen, wij groeien!
De hulp aan mensen in ontwikkelingslanden staat
onder druk, het kabinet stelt andere prioriteiten
en de Nederlandse overheid is verdwenen uit bijna
alle Zuid-Amerikaanse landen. Dit betekent dat
veel kleine ontwikkelingsorganisaties geen geld
meer krijgen voor projecten in deze landen. Wij
kunnen nog wel terecht bij (particuliere) fondsen
maar hier neemt dus het aantal aanvragen toe.
Gelukkig worden wij gesteund door een (groeiend)
aantal donateurs en fondsen die graag zien dat
hun geld rechtstreeks besteed wordt. Zonder
strijkstokken, zonder overhead.
Wij zijn zeer dankbaar voor alle steun die we
ontvangen van onze vaste donateurs, incidentele
gevers en de Pepergasthuiskerkcollectes. Helaas
heeft een trouwe, substantiële donateur zich
(gedwongen door bedrijfsresultaten) moeten
terugtrekken.

Communicatiebureau Statement (www.statement.nl)
ondersteunt ons met een kosteloos communicatie
advies, bedankt!
Ook wil ik de groeiende groep “Amigos” bedanken
die ons anderszins ondersteunen: mensen die
steeds weer goede ideeën en tips hebben, meedenken, vormgeven (www.da-mar.nl), vertalen, een
verhaal schrijven, zich laten sponsoren tijdens een
run van 10 km, een actie organiseren, mijn Boliviaanse filmmateriaal tot een film gaan maken, onze
website onderhouden en, last but not least: ons
verhaal verder vertellen!
Wij zijn heel blij met deze groeiende groep van
donateurs en sympathisanten. Met zijn allen
vormen we een netwerk van betrokken mensen
die, als ze dat kunnen, iets doen voor de mensen
in Potosí, op welke manier dan ook.
Heel waardevol, dank je wel Amigo!

lees verder
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Acties
De medewerkers van FNV Bouw kunnen de waarde
van hun kerstpakket schenken aan ons! Tip ons, als
jouw werkgever ook deze mogelijk biedt. Ik neem
graag even contact met ze op.
Een in Peru en Bolivia gebreide kudde schaapjes
(zie foto rechts) wordt door de bevriende stichting
www.Colour4Kids.nl verkocht, op de kerstmarkt
in Garderen (www.winterfairgarderen.nl). De opbrengst is voor het computerproject in Potosí, zie
hieronder. Het mes snijdt aan beide kanten: hier
profiteren breisters èn schoolkinderen! Bedankt
Colour4kids, Maritza Mekkes, Arturo, Klaas Nuiver,
Anouk Randag en Rita Clavijo voor jullie hulp!
Van Boliviaanse kindertekeningen hebben we
mooie kerstkaarten laten maken: 6 voor A 5,- !
Binnenkort te koop, houd onze website/facebookpagina in de gaten!
12 december: projectpresentatie bij Rotary Club
Groningen Bel Campo.
Waar komt uw geld terecht?
Onze nieuwe projecten
Onze vrijwilligers in Potosí dienden voor 2013 drie
prachtige projectvoorstellen in:
1. Computer- en internetproject (20 computers) op
de middelbare school “Pichincha” (800 leerlingen)
in Potosí. In de schoolbibliotheek staan een paar
boekenkasten met oude encyclopedieën en naslagwerken... Dit willen ze graag veranderen in een
mediatheek met 20 computers met internet zodat
ze hun horizon kunnen verbreden. Op Pichincha
zitten veel zonen van mijnwerkers. In mei 2013
wordt er op het Praediniusgymnasium in Groningen een actie gehouden om geld in te zamelen
voor dit project. In het kader van hun MAS (maatschappelijke stage) komen 2e klassers in actie om
geld in te zamelen voor dit goede doel, super deze
solidariteit! En we hopen natuurlijk dat ook andere
leerlingen en ouders een steentje willen bijdragen.
Er is een filmpje in de maak en via Facebook gaan
we contact onderhouden met Elías, een mijnwerkerszoon van 14 jaar. Voor dit project hebben we
A 15.000 nodig.

Hoe kunt u helpen:

2. Herbouw groentekas basisschool in Potosí.
In 2006 bezocht ik basisschool “1. de Mayo San
Ildefonso”. Vol trots toonden ze hun schoolkas
waar ze met veel plezier groenten verbouwden
zoals sla, tomaten, uien en peterselie. Een zeer
welkome vitaminerijke aanvulling op hun eenzijdige voeding (aardappelen, bonen). Helaas is het
dak gescheurd en de grond uitgeput. Kosten: nog
niet bekend
3. Herbouw van een vervallen broodbakkerijtje in
de mijnwerkerswijk aan de voet van de Cerro Rico.
Een aantal mijnwerkersvrouwen heeft het plan
opgevat om de bakkerij op te knappen en weer in
gebruik te stellen. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Kosten: nog niet bekend
Een verslag van mijn werkbezoek met foto’s vindt
u op onze openbare Facebookpagina:
http://www.facebook.com/AmigosdePotosi.
Samenwerking
Zowel in Nederland als in Bolivia bundelen we onze
krachten met die van een Boliviaanse (Sayjata) en
Boliviaans/Nederlandse stichting (Ayni).
Samen komen we verder!
Uitbreiding bestuur
We breidden ons bestuur uit met Alie van der
Schaaf, antropologe en voormalig directeur van het
COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking,
later Noordbaak) Groningen. Alie is zelfstandig adviseur fondsenwerving, heeft ruime Zuid-Amerika
ervaring en ze neemt het voorzitterschap over
van Annemie Heesink. Michiel Randag droeg het
penningmeesterschap over aan Pieter Fennema.
Pieter is concerncontroller van het UMCG en was
ook in de mijnen in Potosí! Hiermee krijgen we een
prachtige uitbreiding van onze kennis, netwerken
en enthousiasme! Annemie en Michiel blijven
bestuurslid en ik blijf als secretaris belast met de
dagelijkse leiding van de stichting, fondsenwerving
en begeleiding van de projecten.
Ik houd u op de hoogte! Margret Kamphuis.

Meer weten?
Mail of bel: margret@amigosdepotosi.com, 050-3189318
Kleine projecten, grote effecten

- Maak een eenmalige gift over op 1622.37.871 tnv Amigos de Potosí of via de iDeal-link op onze homepage - Word donateur en maak maandelijks/elk kwartaal of jaarlijks een gift over U kunt dit eenvoudig zelf regelen via internetbankieren
- Maak optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden om te schenken: leg dit vast in een notariële akte Bij 5 jaarlijkse schenkingen van minstens B 500,- regelen wij dit voor u.
Wij hebben de ANBI status en giften zijn aftrekbaar.
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