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INLEIDING
Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2010 van Stichting Che Amigo. Wij
informeren u graag over onze activiteiten van het afgelopen jaar en over de
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.
In het hoofdstuk ‘Algemeen’ gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen binnen
onze stichting. Vervolgens sommen we in ‘Gesponsorde activiteiten/ontwikkelingen’
op welke projecten we hebben ondersteund in 2010 en vindt u in het hoofdstuk ‘Che
Amigo in het nieuws’ een overzicht van de berichten in de Nederlandse en
Argentijnse media. Daarna bieden we u een blik in 2011. Tenslotte treft u een
samenvatting van onze jaarrekening aan.
Wij hopen dat u ons verslag over 2010 met veel interesse en plezier zult lezen. Wij
staan natuurlijk open voor eventuele vragen en opmerkingen die u na het lezen van
het jaarverslag met ons wilt delen.
Jasper Wegman
Voorzitter
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1. ALGEMEEN
1.1 Doel van de Stichting
Stichting Che Amigo heeft zich ten doel gesteld het verstrekken van onderwijs en
voedselzekerheid aan zoveel mogelijk kinderen in Argentinië en het creëren van
bewustzijn met betrekking tot oorzaken van armoede in het algemeen bij
particulieren en bedrijven. De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven
van fondsen en het geven van lezingen en workshops.
1.2 Het bestuur en de directie
Het bestuur van Che Amigo bestond in 2010 uit vijf personen. Jasper Wegman is de
voorzitter van de Stichting, Jeroen Bos de penningmeester. De overige bestuurleden
zijn Marcel Spaas, Rolando Lew en Arjen Postma. De laatste twee personen hebben
in 2010 de plaatsen ingenomen van Hanneke Hogerheijde en Marcel Koers. Hanneke
en Marcel worden bij deze bedankt voor hun inbreng aan de totstandkoming en
ontwikkeling van de Stichting Che Amigo.
1.3 Terugblik 2010
Het jaar 2010 was wederom een jaar waarin veel gebeurde binnen de Stichting Che
Amigo. De belangrijkste ontwikkelingen zullen kort toegelicht worden.
1.4 El Alfarcito
In 2009 werd een bedrag van 50.000 euro geschonken aan een nieuwe school in het
noorden van Argentinië, het El Alfarcito project. In december 2009 is de school
geopend en begin 2010 zijn de eerste kinderen naar school gegaan. Jasper is in 2010
verschillende keren op bezoek geweest bij de school en heeft met eigen ogen
kunnen zien dat het project een groot succes is. Er worden nu ook workshops
gegeven onder andere over het werken met zonne-energie, eerste hulp en toerisme.
De hele gemeenschap is in beweging, er wordt samengewerkt en iedereen is
betrokken.
Zeer leuk om te vermelden is dat het El Alfarcito project tijdens een gala in
november 2010 uit 1300 projecten gekozen werd tot HET goede doelen project van
het jaar in Argentinië. Vele Argentijnse beroemdheden waren hierbij aanwezig, ruim
500 man in de zaal en later werd het ook nog uitgezonden op een veelbekeken
televisiezender op prime-time.
Padre Chifri (drijvende kracht
achter het El Alfarcito project)
en Jasper Wegman na de
prijsuitreiking.
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De El Alfarcito school vlak voor
de oplevering

1.5 Fiesta Argentina 2010
In mei 2010 was er wederom een groot Che Amigo feest. Een spectaculair flamenco
optreden, DJ Cedric en een wijnproeverij met Argentijnse wijnen zorgden voor een
zeer gezellige avond. De entree en de opbrengsten van de veiling zorgden voor een
opbrengst van 1460 euro voor Che Amigo. De opkomst en de opbrengst bleven wat
achter bij de Che Amigo feesten van vorige jaren. Het feit dat veel mensen een
weekendje weg waren in dit Pinksterweekeinde kan hier debet aan geweest zijn.
Enkele op de veiling aangekochte zaken/activiteiten hebben helaas nog niet plaats
kunnen vinden, de opbrengst van de veiling kan dus nog hoger worden.
1.6 Website
In 2010 is er veel aandacht besteed aan de website. Er zijn nu foto’s en filmpjes te
zien van de verschillende projecten die door Che Amigo ondersteund worden, er is
een weblog zodat de lezers van het laatste nieuws op de hoogte zijn en er is een link
met Facebook en Twitter. CrealiciousDesign wordt bedankt voor het goede werk.
1.7 Donaties
Naast onze trouwe donateurs willen wij hier zeker de giften vermelden van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), het NCDO, het Alkwin Kollege, de Dr.
Hofstee Stichting en Gabriela Prosperi. Gabriela heeft haar 50e verjaardag in het
teken van Che Amigo gevierd en 1000 euro geschonken.
1.8 ANBI status
Per 1 januari 2010 is Che Amigo door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Che Amigo zijn nu dus fiscaal aftrekbaar.
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2. GESPONSORDE ACTIVITEITEN/PROJECTEN IN 2010
2.1 Schoolspullen voor Villa 21 Buenos Aires
Van het KIT ontvingen wij € 500,- en van het Alkwin Kollege heeft de tweede klas
ongeveer € 250,- opgehaald. Zij wilden dit graag besteden aan een klein concreet
project voor een school in Argentinië. Dit geld is door ons besteed aan schoolspullen
in één van de slopenwijken van Buenos Aires. De leerlingen waren zeer blij met de
spullen.
2.2 Schoolspullen Villa Soldati School Buenos Aires
Mónica Raffaelli is in contact gekomen met Che Amigo. Zij is lerares Engels op deze
basisschool in één van de sloppenwijken van Buenos Aires en zeer begaan met het
lot van haar leerlingen. Veel ouders van de leerlingen zijn arm en zelf analfabeet. Er
is geen geld om schoolspullen aan te schaffen die in Nederland de normaalste zaak
van de wereld zijn. Samen met Monica heeft Jasper Wegman onder andere enkele
computers, didactische spellen, muziekinstrumenten, Engelse boeken en
sportattributen gekocht om deze kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en
hoop op een betere toekomst te geven.
De bijdrage van Che Amigo bedroeg € 2.750,- in 2010. In 2009 is er reeds voor circa
€ 3.850,- aan spullen gekocht waardoor het totale bedrag op € 6.600,- uitkomt.
2.3 Project Misiones
Che Amigo heeft een project gefinancierd in de streek Misiones in het Noorden van
het land. Kinderen leren hier met audiovisuele middelen om te gaan. Op dit moment
hebben zij nauwelijks toegang tot internet. Che amigo heeft dit helpen financieren.
De bijdrage aan dit project bedroeg € 4.000,-.
Project Misiones
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3. CHE AMIGO IN HET NIEUWS IN 2010
3.1 Artikel in La Nacion in Argentinië
Tijdens het bezoek van Jasper Wegman in februari heeft hij een interview gegeven
aan de krant La Nacion over zijn werk voor de stichting Che Amigo en de uitvoering
van het project El ALfarcito. La Nacion is de grootste krant van Argentinië en het
artikel is 200.000 x gelezen. Er zijn veel reacties op geweest van zowel Nederlanders
in Argentinië als Argentijnen.
3.2 Radio-interview voor Radio Continental
Tijdens ditzelfde bezoek heeft Jasper Wegman een radio-interview gegeven over zijn
werkzaamheden voor Che Amigo en net geslaagde project El Alfarcito. Deze radioomroep is een veel beluisterde zender.
3.3 Radio-interview voor Radio Wereldomroep Nederland gericht op ZuidAmerika
Op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei was Jasper Wegman op de radio.
Gedurende een interview van 25 minuten vertelde hij over de werkzaamheden van
de stichting Che Amigo en over de afronding van de school in het Noorden van
Argentinië, El Alfarcito.
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4. VOORUITBLIK 2011
4.1 Slaapvertrekken El Alfarcito
El Alfarcito heeft aangegeven € 75.000,- nodig te hebben voor extra slaapvertrekken.
Che Amigo gaat proberen € 30.000,- hieraan bij te dragen. In de regio wonen
ongeveer 3.000 mensen, waarvan 600 kinderen, verspreid over zeventien kleine
dorpjes. Deze school geeft de kinderen voor het eerst de mogelijkheid om
vervolgonderwijs te krijgen zonder hun streek te verlaten.
Doordat veel kinderen heel ver van school wonen (soms op wel meer dan negen uur
lopen) is het van essentieel belang dat zij bij school kunnen overnachten. Er zijn op
dit moment twee slaapzalen die ruimte bieden aan ongeveer 50 leerlingen. Door de
slaapgelegenheid uit te breiden met een nieuwe slaapzaal, kunnen er volgend jaar in
totaal 150 leerlingen meer naar school gaan.
4.2 Leiderschapstraining en uitwisseling Bolivia/ Argentinië op El Alfarcito
school in Salta
Christien Oudshoorn heeft drie weken met Jasper Wegman gereisd in Argentinië en
de projecten van Che Amigo gezien. Zij is trainster en heeft ervaring opgedaan in
Bolivia. Zij gaat nu een project voor Che Amigo opzetten. De geschatte kosten zijn
€ 10.000,-. Christien zal zelf het benodigde bedrag proberen op te halen maar indien
nodig zal Che Amigo een bijdrage leveren.

Wat houdt het project precies in?
Vier jeugdtrainers uit Bolivia komen voor negen dagen naar Salta, Argentinië. Zij
bereiden zich vier dagen lang voor onder begeleiding van de coördinator (Christien
Oudshoorn). Vervolgens komen er jongeren uit drie verschillende organisaties in
verschillende regio’s van Argentinië bij elkaar voor een vijfdaagse training over
leiderschap en conflicttransformatie/ integratie. Bij terugkeer geven deelnemers
workshops en faciliteren zij dialogen binnen de eigen organisatie/ gemeenschap. Het
programma heeft daarbij als doel om uitwisseling en solidariteit te stimuleren, zowel
binnen Argentinië, als tussen Argentinië en Bolivia.
Waarom is dit programma belangrijk?
Hoewel Argentinië officieel een relatief rijk land is, leeft ongeveer 40% van de
bevolking onder de armoedegrens. Door het hele land zijn er initiatieven van
jongeren om de levensomstandigheden te verbeteren. Dit programma zorgt dat
jeugdleiders uit verschillende organisaties/ delen van Argentinië met elkaar in contact
komen zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. Het
programma geeft hen inhoudelijk extra handvatten op het gebied van communicatie
en persoonlijk leiderschap. Deze vaardigheden kunnen zij inzetten om hun
organisaties te versterken. Zo zullen zij gevraagd worden om bij terugkomst
workshops te geven en dialogen te faciliteren in de eigen organisatie/ gemeenschap.
Argentinië is formeel één van de rijkste landen van Latijns-Amerika en Bolivia één
van de armste. Het is een mooie stap dat Boliviaanse trainers nu in Argentinië komen
trainen. Dit programma creëert een platform voor uitwisseling en solidariteit.
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4.3 Samenwerking scholen
In 2011 zal de samenwerking met het Alkwin Kollege worden voortgezet en waar
mogelijk worden geïntensiveerd. Verder zijn er contacten met de grootste
basisschool in Leiden, de Lorentzschool. Deze school heeft Che Amigo uitgekozen als
goede doelen project voor de komende 2,5 jaar en wij hopen de twee doelen van
onze stichting op deze school te realiseren, bewustwording en fondsenwerving.
4.4 Tot slot
Als stichting die zo veel mogelijk geld aan het goede doel wil schenken proberen wij
de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit is ook in 2010 gelukt. De bestuursleden
van Che Amigo willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd nogmaals bedanken
en hopen op net zo veel steun in 2011!
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5. JAARREKENING
5.1 Balans Che Amigo per 31 december 2010
31 december 2010

Actief
Vlottende activa
Rabo verenigingspakket
Rabo bedrijfstelerekening

25.802,84
157,02

Passief
Eigen Vermogen
Reserve voor projecten

25.959,86
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5.2 Winst- en verliesrekening Che Amigo 31 december 2010
2010
ONTVANGSTEN
Donaties
Overige giften
Gift KIT
NCDO
Alkwin Kollege
Dr. Hofstee stichting
Inzameling training Christien
Opbrengst Che Amigo feest
Rente bedrijfstelerekening
Totaal opbrengsten

1.237,50
3.072,00
500,00
2.500,00
1.767,38
2.000,00
5.543,20
1.460,00
157,02
18.237,10

UITGAVEN
Bankkosten
Kosten inschrijving KvK
Overige kosten
Fair trade armbanden
Kosten website
Correctie foutieve boeking

139,22
26,14
542,12
507,83
714,00
1.000,00

Project Misiones
School Moni BA
Villa 21 BA

4.000,00
2.750,00
750,00

Totaal uitgaven

10.429,31

Resultaat

7.807,79
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