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Inleiding 

 

Che Amigo is een maatschappelijke organisatie (stichting) zonder 

winstoogmerk, gevestigd in Den Bosch en opgericht op 1 juni 2007. Dit 

document heeft ten doel helder uiteen te zetten waar Che Amigo voor staat en 

wat Che Amigo op  termijn wil bereiken.  
 

Achtergrond  

 

Argentinië! Wie kent niet de beelden van die mooie stad Buenos Aires met al 

zijn culturele variëteit; de tango, de passie voor het voetbal, mooie en 

vriendelijke mensen…en wie droomt er niet weg bij die schitterende natuur van 

Patagonië en Vuurland? Niet voor niks trekt Argentinië ieder jaar meer en meer 

toeristen!  

 

Argentinië heeft ook een andere kant. De economische crisis van 2001 

betekende armoede voor vele mensen in het land. Ruim dertig procent van de 

bevolking leeft onder de armoedegrens. Veel kinderen hebben geen toegang tot 

basisbenodigdheden zoals gezondheidszorg, voedsel en onderwijs. In bepaalde 

gebieden gaat de helft van de kinderen niet naar school of ze maken hun school 

niet af. Simpelweg doordat er geen geld is voor  gebouwen, boeken, leraren of 

omdat ze te ver moeten lopen. Vanaf 1 juni 2007 zet de Stichting Che Amigo 

zich in voor een verbetering van deze situatie.  

 

Wat 

 

Concreet houdt Che Amigo zich bezig met het volgende; 

1. Werven van fondsen en stimuleren van bewustzijn over armoede/ de 

situatie in Argentinië binnen Nederland 

2. Financieel ondersteunen van projecten binnen Argentinië die zich richten 

op beter onderwijs en meer onafhankelijkheid van achtergestelde groepen 

3. Opleiden van lokale trainersteams zodat zij op hun beurt jongeren in hun 

gemeenschap kunnen trainen op het gebied van leiderschap en sociaal 

projectmanagement. 

4. Mensen van verschillende projecten met elkaar in contact brengen zodat 

ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring en netwerk.  

 

 

In Argentinië werkt Che Amigo nauw samen met lokale organisaties. 

Daardoor maken we goed gebruik van lokale kennis, ervaring en draagvlak. 
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Visie van Che Amigo op armoede en ontwikkelingssamenwerking 

 

Armoede problematiek is complex. Het gaat zelden alléén om direct gebrek aan 

geld, en middelen. Materieel gebrek hangt altijd samen met sociale en 

psychologische problemen;  uitzichtloosheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, 

mensen die niet geprikkeld of gestimuleerd worden, weinig onderling 

vertrouwen, gebrekkige communicatie- en/of infrastructuur, etc.  Hoe 

holistischer de benadering van armoedebestrijding, hoe meer kans er is op 

duurzaam succes.  

 

Binnen de ontwikkelingssamenwerking zijn er vele voorbeelden van projecten 

die op afstand worden bedacht en vervolgens van buitenaf worden 

geïmplementeerd in een gemeenschap. Veel van deze projecten sterven een stille 

dood zodra de initiatiefnemer van buiten weer vertrekt.  

 

Wij geloven dat projecten het meest levensvatbaar zijn op het moment dat deze 

een brede aanpak hebben en voortkomen uit een lokaal initiatief, op het moment 

dat de tijd daar rijp voor is. Projecten moeten voor het overgrote deel gedragen 

worden door sterk lokaal leiderschap.  

 

Brede aanpak: Het is belangrijk dat kinderen naar school kunnen, maar ze 

zullen pas gemotiveerd zijn om te studeren als ze vervolgens ook uitzicht 

hebben op werk. Ze moeten daarnaast ook zelfvertrouwen opbouwen en 

geprikkeld worden om iets van hun leven te maken, etc. Een brede aanpak richt 

zich dus naast scholing, ook op bijvoorbeeld stimulering en het creëren van 

werkgelegenheid. 

 

Sterk lokaal leiderschap: Zoals gezegd hebben de kwetsbare groepen die Che 

Amigo wil ondersteunen vaak een complexe problematiek. Om een duurzaam 

project op te zetten dat zorgt voor een blijvende verbetering in hun 

levensomstandigheden, is het, in onze visie, noodzakelijk dat een projectleider 

zich voor langere tijd  verbindt met de doelgroep en nauw betrokken is bij de 

implementatie van het project. Het ligt voor de hand dat dit iemand is uit de 

lokale context die, vanuit een persoonlijke betrokkenheid, bereid is veel tijd en 

energie in het project te steken. Hij/ zij moet een diepgaand inzicht hebben in de 

lokale cultuur en omstandigheden en zorgen voor een breed draagvlak voor de 

activiteiten. 
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Grondslag 

De grondslag voor Che Amigo wordt gevormd door de Universele Rechten van 

Mens en de VN Millenniumdoelen. In art. 25 van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens ligt het recht op voedsel verankerd. In het kader 

hiervan zet Che Amigo de begrippen „entitlement‟ en „enable to enable‟ 

centraal. Dit betekent dat een overheid haar burgers in staat moet stellen om zelf 

in de dagelijkse behoefte van voedsel of inkomen voor voedsel te voorzien en 

dat bedrijven en dergelijke geen misbruik mogen maken van overheidsfalen.  

 

Millenniumdoel 1 betreft het halveren van armoede en honger in 2015. 

Millenniumdoel 2  betreft elk kind naar school.  

 

Statistieken 

1. In Argentinië maakt maar 66 procent van de kinderen tot 16 jaar de 

middelbare school af. In sommige provincies is dit niet meer dan 43 

procent. 

2. Argentinië heeft een schuld van meer dan 120 miljard dollar. Vier procent 

van het BNP gaat naar onderwijs. 

3. In Argentinië leeft gemiddeld 30 procent van de mensen onder de 

armoedegrens. In sommige provincies is dit percentage een stuk hoger. 

 

 

Werkwijze 

 

Che Amigo heeft twee bestuursleden en een heleboel vrijwilligers in Nederland, 

die zich op allerlei manieren bezighouden met fondsenwerving. Met deze 

fondsen ondersteunen wij projecten van onze lokale partners. 

 

Daarnaast heeft Che Amigo twee bestuursleden die een groot gedeelte van de 

tijd in Argentinië zijn en zo het contact met de partners kunnen onderhouden en 

op een gepaste afstand toezicht houden op een goede besteding van de fondsen. 

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het leiderschapsprogramma.  

 

Doordat Che Amigo alleen werkt met vrijwilligers, gaat minimaal 95% van alle 

fondsen die wij werven rechtstreeks naar onze projecten. De overige 5% wordt 

besteed aan promotiemateriaal zoals folders en onderhoud van de website. 

 

Leiderschapsprogramma 

Che Amigo heeft een opleidingsprogramma van 1 jaar ontwikkeld waarin 

jongeren op een heel praktische manier leren om een sociaal project op te zetten 

in hun dorp of wijk. Dit programma hebben we in 2011 – 2012 met veel succes 
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gegeven. Om het duurzaam te maken en te zorgen dat het project ook zonder ons 

verder kan,  gaan wij binnen 4 lokale partnerorganisaties teams van trainers 

opleiden die dit programma binnen hun gemeenschap kunnen aanbieden.  

Che Amigo biedt de partners een manual waarin de workshops stap voor stap 

staan beschreven en een training van een week waarin zij leren de workshops te 

geven en de trainingen te organiseren. Vervolgens worden actief begeleid door 

Che Amigo tot het moment dat zij het programma zelfstandig kunnen geven. 

Vanaf dat moment zal de rol van Che Amigo zich beperken tot het werven van 

fondsen en het organiseren van een jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst tussen de 

verschillende trainersteams. 

 

 

Organisatiedoelstellingen voor 2012-2015 

 

De belangrijkste aandachtspunten voor de komende twee jaar zijn; 

 

1) Verduurzamen van het leiderschapsprogramma door middel van 

samenwerking met lokale partners. 

2) Werken aan een meer duurzame bron van inkomsten. 

Ad 1.) Sterke samenwerkingsrelatie opbouwen met 4 lokale partnerorganisaties 

binnen de context van ons leiderschapsprogramma. Deze partners opleiden zodat 

zij zelfstandig het programma kunnen aanbieden aan jongeren in hun omgeving. 

 

Ad 2.) Verduurzamen van fondsenwerving: 

 Streven naar meer structurele donoren (bijvoorbeeld trainingsbureaus of 

particulieren) die doorlopend geld doneren.  

 Samenwerkingsverbanden waarbij anderen (bijv. scholen) geld werven 

voor Che Amigo en waarbij Che Amigo uitwisseling faciliteert tussen 

Nederland en Argentinië.  

 Genereren van doorlopende inkomsten vanuit de seminars van Go Beyond 

MBA (www.gobeyondmba.nl). 

 

 

Het Bestuur 
 

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur is zo ingericht  

dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden 

is gewaarborgd. De volgende personen vormen het dagelijks bestuur: 

 De heer Jasper Wegman (voorzitter) 

 Mevrouw Silvia Burger (secretaris, penningmeester) 
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 Mevrouw Christien  Oudshoorn (coördinator leiderschapstrainingen) 

 De heer Arjen Postma (vrijwilligers)  

 De heer Menno Mulder (relatie bedrijfsleven) 

 Mevrouw Marit de Beer (PR) 

 

Ontstaansgeschiedenis 

 

De oprichter, Jasper Wegman, heeft in 2004 een reis door o.a Zuid Amerika 

gemaakt en heeft vervolgens een jaar in Argentinië gewoond,  waar hij divers 

vrijwilligerswerk met straatkinderen heeft gedaan. Door deze confrontatie  en de 

kennis van het land heeft hij het initiatief genomen om Che Amigo op te richten 

en samenwerkingen aan te gaan met de NGO‟s aldaar  

 

 

Samenwerkingspartners 

 

In Nederland 

Che Amigo heeft een groot netwerk van vrijwilligers en partners in Nederland, 

die zich op verschillende manieren inzetten. De financiële middelen worden 

geleverd door  donateurs (particulieren) en sponsors (bedrijven). De 

vrijwilligers, donateurs en sponsors worden Amigos genoemd. 

 

In Argentinië 

Che Amigo streeft ernaar om „te versterken wat er al is‟. Daarom werken we 

nauw samen met sterke lokale partners. Criteria die we daarbij belangrijk vinden 

zijn: 

 Organisatie van hoge kwaliteit; betrouwbaarheid van de persoon/ 

organisatie, grote betrokkenheid bij de doelgroep, transparantie (over 

doelstellingen, bevoegdheden en financiën), heldere visie, professionele 

manier van werken. 

 Duurzaamheid; geen blijvende afhankelijkheid van Che Amigo 

 Breed draagvlak bij lokale bevolking 

 

Belangrijke partners waar we op dit moment een relatie mee hebben zijn: 

 WHY Bolivia 

 Fundación El Alfarcito 

 Red de Comunidades Rurales 

 Fundación Pescar 

 Defensores de Chaco 

 Crear Vale la Pena 

 Colegio Madre Teresa en Virreyes 

 Parroquía de Virgen de Caacupe 

http://www.whybolivia.org/
http://www.fundacionalfarcito.org.ar/
http://www.comunidadesrurales.org/
http://www.pescar.org.ar/
http://www.defensoresdelchaco.org.ar/
http://www.crearvalelapena.org.ar/
http://www.cienciayfe.com.ar/parroquias/parr168.htm
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Fondsenwerving 

 

Che Amigo werft voornamelijk fondsen in Nederland. Omdat Argentinië geen 

overheidssubsidies kent, zijn we afhankelijk van donateurs, sponsors, 

vrijwilligers etc. Als tegenprestatie  geeft Che Amigo zijn kennis in de vorm van 

lezingen, presentaties, workshops etc. Dit kan gaan over armoede in het 

algemeen en armoede in Argentinië in het bijzonder. Van de binnengekomen 

gelden gaat minimaal 95% rechtstreeks naar de projecten. De overige vijf 

procent wordt besteed aan promotiemateriaal als folders, posters, enveloppen en 

T-shirts. 

 

Particulieren 

Mensen kunnen ons altijd ondersteunen met een eenmalige gift, naar eigen 

keuze. Periodieke donaties kunnen ze regelen via een automatische 

overschrijving bij hun eigen bank of door een periodieke overschrijving in te 

zetten in een telebankingpakket. 

 

Bedrijven 

Ook voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden en redenen voor 

ondersteuning van Che Amigo denkbaar. Het kan passen in het beleid voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en het kan de solidariteit onder de 

werknemers verhogen door samen voor een project te sparen. 

 

Ze  kunnen een project van Che Amigo sponsoren, waarbij wij met hen kunnen 

nagaan wat wij voor hun terug kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld een 

naamsvermelding in onze nieuwsbrief of op de website zijn. 

 

Maar ze kunnen ook iets in de actiesfeer doen. Zo kan bij recepties gevraagd 

worden om donaties in plaats van cadeaus, ze kunnen hun kerstbudget voor 

kerstkaarten of relatiegeschenken ten goede laten komen aan een project van 

Che Amigo, of een bedrijf(sport)evenement in het teken van Che Amigo stellen. 

Bij sponsoring is het totale sponsorbedrag aftrekbaar. 

 

Scholen 

Kinderen vinden het erg leuk om actie te voeren voor leeftijdsgenootjes  

in Argentinië.  

 

De creativiteit bij het bedenken van acties is mooi om te zien. Het kan gaan om 

sponsorlopen, recordpogingen (zwemmen, fietsen, steppen, touwtjespringen), 

fancy-fairs, verkoop zelf gemaakte spulletjes, heitje-voor-een-karweitje, 

inzameling van oud papier of statiegeld-flessen etc. 
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Wij zijn graag bereid om een “les” of presentatie over Argentinië en het werk 

van Che Amigo te verzorgen.  

 

Serviceclubs 

Diverse clubs en verenigingen voeren al acties voor goede doelen. Dit kan 

natuurlijk ook voor Che Amigo, bijvoorbeeld door een galadiner, een tweede-

hands boekenbeurs, rommelmarkt, veiling of een benefietconcert.  

 

Wij vinden het altijd leuk om iets over onze projecten te vertellen, dus wij 

komen graag op een voorbereidende of themabijeenkomst om een workshop te 

geven over Che Amigo. Ook geven wij interactieve workshops over 

Globalisering en Armoede. 

 

Subsidies 

Wanneer er mogelijkheden zijn voor subsidies dan staan we daar graag voor 

open en dienen we een voorstel in. 

 

 

 


