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INLEIDING
Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2011 van Stichting Che Amigo. Wij
informeren u graag over onze activiteiten, projecten en ontwikkelingen van het afgelopen
jaar die hebben plaatsgevonden.
In het hoofdstuk ‘Algemeen’ gaan we in op de ontwikkelingen binnen onze stichting.
Vervolgens sommen we in ‘Fondswervende activiteiten’ onze funding op en in het hoofdstuk
‘projecten’ welke projecten we hebben ondersteund in 2011. U vindt 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 2012. Tenslotte treft u een samenvatting van onze
jaarrekening aan.
Wij hopen dat u ons verslag over 2011 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 werft fondsen in Nederland voor educatieve projecten in Argentinië, met
als doel dat kansarme kinderen scholing krijgen en in een veilige leeromgeving kunnen
spelen en sporten. Naast financiële steun geeft Che Amigo ook trainingen en coaching op het
gebied van leiderschap en (sociaal) projectmanagement voor jongeren uit arme gebieden. In
Argentinië werkt Che Amigo samen met lokale organisaties. Daardoor is er lokale kennis,
ervaring en draagvlak.
1.2 Het bestuur en de directie
Het bestuur van Che Amigo bestond in 2011 uit vijf personen. Jasper Wegman is de
voorzitter van de Stichting, Jeroen Bos de penningmeester. De overige bestuurleden waren
Marcel Spaas, Rolando Lew en Arjen Postma. Jeroen en Rolando hebben eind 2011 het
bestuur verlaten. Christien Oudshoorn heeft hun plaats ingenomen. Arjen Postma is de
(tijdelijke) penningmeester. Er is een vacature voor penningmeester/secretaris. Jeroen en
Rolando worden bij deze bedankt voor hun inbreng aan de totstandkoming en ontwikkeling
van de Stichting Che Amigo.
1.3 Terugblik 2011
Het jaar 2011 was wederom een jaar waarin veel gebeurde binnen de Stichting Che Amigo.
Een recordbedrag aan fondsen (ruim € 80.000,-), 10 afgeronde projecten en een nieuwe
richting (het geven van sociale trainingen om jonge mensen zelf te stimuleren projecten op
te zetten). Tevens zijn Jasper en Christien het grootste gedeelte van het jaar in Argentinië
geweest om de trainingen te organiseren en te geven en om de relatie met de Argentijnse
partners te verstevigen. De belangrijkste ontwikkelingen leest u in de volgende
hoofdstukken.
1.4 Overlijden van Padre Chifri
“Padre Chifri, een fenomeen”
Onze belangrijke partner uit Salta, Padre
Chifri, is op 23 november 2011 geheel
onverwachts overleden. Een grote klap
voor ons en de gehele gemeenschap waar
hij zich voor inzette. Hij is 46 jaar
geworden. Hij was inspirator, projectleider
en een bijzonder mooi en speciaal mens.
Zijn hele leven zette hij zich in voor de
armen. Hij vertrok in 1999 naar het
Noorden van Argentinië en liep daar
maandenlang vele uren per dag in de
bergen. Hij trok van dorpje naar dorpje om
kinderen les te geven, een radioverbinding
tot stand te brengen, te zorgen voor elektriciteit, water etc. Door de jaren heen bouwde hij
in deze gemeenschap van mensen een groot vertrouwen op. Diverse vrijwilligers, bedrijven
en de overheid hielpen hem zich in te zetten voor de armsten die leven in de bergen van de
Andes. Een paar jaar geleden kreeg hij een ernstig ongeluk waardoor hij verlamd raakt. Door
wilskracht, discipline en velen oefeningen per dag kan hij nu weer fietsen, autorijden maar
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vooral zich weer vol overgave inzetten voor de mensen van deze streek. Padre Chidri was
voor ons een inspirator, vriend en een enorm waardevolle partner.
1.5 Winnaar van Social Ambassador Award 2011
Iedere twee jaar organiseert de grote Amerikaans-Argentijnse organisatie, Help Argentina,
een wedstrijd waarin sociale organisaties genomineerd kunnen worden. Het gaat om
Argentijnen en/of buitenlandse instellingen die zich in de afgelopen jaren positief hebben
onderscheiden en een inspiratie zijn voor velen op het gebied van het opzetten van Sociale
projecten. Vol trots heeft Che Amigo deze prijs in november 2011 gewonnen. Een mooie
erkenning van ons werk van de afgelopen jaren.
1.6 Website
In 2011 is er weer veel aandacht besteed aan de nieuwe 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. Webbouwer Count me online wordt bedankt voor het goede werk.

1.7 Donaties
Naast onze trouwe donateurs willen wij hier de giften vermelden van Achmea Foundation, de
Lorentzschool, het Alkwin Kolege, Rabobank Foundation, Marcel Klooss, VDS Training
Consultants, Dr. Hofstee Stichting, Stichting Graal, Maria Parochie uit Bussum, ING, Stefan
en Eva en een hardloopteam van 10 lopers. Stefan en Eva organiseerden een groot feest
voor hun 40ste verjaardag waarvoor de opbrengsten voor Che Amigo waren. Tien
sportievelingen liepen de hele en/of halve marathon van Amsterdam werfden zo een mooi
bedrag voor Che Amigo.
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2. FONDSWERVENDE ACTIVITEITEN IN 2011
Mariaparochie in Bussum schenkt kerstgedachte

december

De Maria Parochie in Bussum draagt Che Amigo een warm hart toe en heeft dit jaar besloten
om een deel van de kerst- en advents collectes te schenken aan ons trainingsproject. Op de
tweede adventszondag kreeg bestuurslid Marcel Spaas de gelegenheid om wat over ons
werk te vertellen en achter in de kerk hebben we posters opgehangen over onze projecten.
In totaal haalde de kerk maar liefst € 3.100,- op. Parochianen in Bussum; heel hartelijk
bedankt!
Lorentzschool’s Glühwein party

21 december

Terwijl de kinderen van de Lorentzschool in Leiden genoten van hun Kerstdiner, werden de
ouders ontvangen door de Charitatieve Commissie en Che Amigo en konden zij genieten van
een glaasje glühwein, een broodje worst of een kop erwtensoep. Dit alles werd mede
mogelijk gemaakt door de Spar en de Hema. De fantastische opbrengst van dit feestje van
€ 1.800,- was bestemd voor Che Amigo. Wederom een succesvolle sponsoractie door de
Lorentzschool.
Kerstactie Alkwin Kollege

december

Het Alkwin Kollege te Uithoorn heeft weer een leuke manier gevonden om Che Amigo onder
de aandacht te brengen. Tijdens de Kerstviering heeft een aantal leerlingen een toneelstukje
opgevoerd en heeft docent Ward Kint een presentatie over de werkzaamheden van Che
Amigo gegeven. Er is vervolgens gecollecteerd door de leerlingen. Dank allemaal.
Achmea foundation sponsort de training: Leiderschap in je community

november

ACHMEA FOUNDATION steunt ons met een prachtig bedrag in 2012. Zo kunnen we
doorgaan met het opleiden van jonge talenten die zelf sociale projecten opzetten in hun
eigen community! Ontzettend bedankt voor deze steun aan 55 jonge leiders.
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3 teams Hockey club Roomburg sponsoren Che Amigo

november

De meisjesteams van de C2, C1 en B2 van de Hockey-club Roomburg uit Leiden lopen dit
jaar met prachtige trainingspakken van Che Amigo. Deze sponsoring is mogelijk gemaakt
door Carlos Jongmans. Dames, heel veel succes dit jaar in jullie competitie.
Che Amigo wint Prijs voor Embajador Social 2011

14 november

Che Amigo wint de Social Ambassador Award 2011 in Argentinië. Deze prijs wordt iedere 2
jaar uitgekeerd door de grote Amerikaans-Argentijnse organisatie Help Argentina. Dit voor
de buitenlandse sociale instelling die in die 2 jaar het grootste verschil voor velen hebben
gemaakt. Een bijzondere eer dus om andere weer te kunnen inspireren. Behalve de
erkenning wonnen we $ 1.500,- voor ons project El Alfarcito. Vrijwilligers Thomas en Pauline
waren bij de Award-uitreiking in Buenos Aires.
Tripple DJ Feest

5 November

Voor het tweede jaar draaiden DJ Marc, DJ Chielos en DJ JAper weer hun favoriete
swingnummers. En gedanst werd er! Het was weer een mooi feestje in café MAcy’s en de
opbrengsten waren voor Che Amigo. We hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien.
Prinses Beatrixschool in Wolfsheze

2 November

Tangoën en voetballen Lorentzschool

27 oktober

Donderdag 27 oktober organiseerde de Lorentzschool in Leiden samen met Che Amigo een
Fiësta Argentina voor ouders van de leerlingen. De ouders namen enthousiast deel aan een
workshop Tango-dansen en proefden heerlijke Argentijnse wijnen tijdens de Argentijnse
wijnproeverij verzorgd door Kok au vin.
Een dag later werd er een voetbalwedstrijd gehouden met de leerlingen van de groepen 6.
Dit allemaal in het kader van een wereldwijde sociale voetbalactie. Verschillende landen
hebben deze dag een voetbalwedstrijd gehouden, onder het thema "een goal voor een goed
doel". Ook deze dag was een groot succes en de kinderen hebben zich enorm ingespannen,
top!
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Marathon van Amsterdam: 10 lopers voor Che Amigo

16 oktober

Op 16 oktober 2011 trokken maar liefst 10 vrijwilligers van Che Amigo hun renschoenen aan
om deel te nemen aan de halve marathon van Amsterdam. Christien Oudshoorn presteerde
het zelfs om de hele marathon af te leggen. Het was een prachtige zonnige dag en de hele
stad stond in het teken van het sportieve evenement. In totaal haalde het Che Amigo team
€ 7.500,- op voor onze projecten in Argentinië. Bedankt lopers en alle sponsors!
Expo-solidara in Argentinie

1 en 2 oktober

Deze dagen stonden er tientallen stands van allerlei verschillende NGO’s uit Argentinië. Vele
bezoekers kwamen kijken op welke manieren er solidariteit word uitgedragen in dit land.
Tevens waren er stands vab bedrijven, presentaties en workshops. Ook Che Amigo was voor
deze dagen uitgenodigd en stond er met een stand. Tevens heeft Jasper een presentatie op
het main-stage gegeven over onze projecten en activiteiten in Argentinië en Nederland.
Rabo Foundation sponsort met € 4.500,- Project in sloppenwijk Buenos Aires

september/augustus

De Rabobank Foundation steunt met hun onderdeel, Share4more, kleinschalige projecten.
Dit fonds zijn gelden van vele Rabobankmedewerkers en dankzij werkneemster Astrid Pas
van de Rabobank in Leiden.
Lorentzschool doneert € 16.605,-

24 juni

Vrijdag 24 juni organiseerde de Lorentzschool het eindejaarfeest. Een gezellige bedoeling
waar wel meer dan 2.000 leerlingen, broertjes, zusjes, vaders en moeders, leraren en
leraressen op afkwamen. En waar het bedrag van de sponsorloop voor Che Amigo bekend
werd gemaakt. Het eindejaarsfeest vond plaats op het schoolplein van de Lorentzschool. Een
muziekpodium, vrijmarkt, eettentjes, springkussens met daartussen de pannenkoekenkraam
van Che Amigo maakten het feest compleet. Er stond een harde wind maar het weer bleef
mooi en iedereen had plezier. Alex, Laura en Marcel waren druk met de
pannenkoekenverkoop (gebakken door vaders en moeder). Uiteindelijk zijn er meer dan 600
voor € 1,- per stuk verkocht!
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Sponsorloop Lorentzschool

10 juni

Vrijdag 10 juni 2011 vond de jaarlijkse sponsorloop van de Lorentzschool in Leiden plaats.
Een kleine 1.000 leerlingen verzamelden zich op het schoolplein van de basisschool.
Voorafgaand aan de sponsorloop hebben de leerlingen sponsors gezocht. De opbrengst van
de sponsorloop gaat dit jaar naar Che Amigo, die met het geld de bouw ondersteunt van
nieuwe lokalen voor de middelbare school in El Alfarcito in het noorden van Argentinië.
Alkwin Kollege viert hun 45-jarig jubileum

8 juni

Het Alkwin Kollege te Uithoorn is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en
gymnasium met circa 1.500 leerlingen. Che Amigo is door het Alkwin Kollege uitkozen als hét
goede doel waarvoor geworven wordt. Op woensdag 8 juni vond de Hartekretenmiddag
plaats. Deze middag stond geheel in het teken van Che Amigo; allerlei leerlingen, docenten
en andere betrokkenen deden hun uiterste best om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
ons. Specifiek doel was om genoeg bij te dragen om de bouw van één van de benodigde
klaslokalen in El Alfarcito in Salta. Met grote creativiteit en veel enthousiasme zette de
deelnemers zich met hart en ziel in voor het goede doel. Bezoekers konden bonnen
aanschaffen om aankopen te verrichten of om mee te doen aan een activiteit. Talloze stands
stonden verspreid door de school opgesteld met elk een origineel concept. Er was dus voor
de bezoekers voldoende te beleven! Er is met deze middag meer dan € 4.500,- verzameld.
Een geweldige bijdrage!
Jawa Sport ontwerpt en verkoopt Che Amigo hockey-stick

juni

10% van de opbrengsten van deze Che Amigo hockey-stick gaat naar het sportprogramma
van El Desafio. Een van de organisaties waar Che Amigo mee samenwerkt is El Desafio wat
uitdaging betekent. El Desafio organiseert o.a. sportprogramma’s voor kinderen uit
achterstandswijken in Argentinië.
Lorentzschool kiest Che Amigo

februari

Op dinsdag 8 februari heeft de Lorentzschool in Leiden Che Amigo gekozen als 'goed doel'
voor de komende drie jaar. Dit houdt in dat de charitatieve commissie samen met de
leerlingen van de basisschool diverse activiteiten gaat organiseren. Van een sponsorloop tot
tango workshops. Naast het ophalen van geld voor concrete projecten krijgen de leerlingen
ook inzicht in de situatie in Argentinië.
VDS Sponsort Che Amigo met kerstactie

januari

VDS sponsort Che Amigo! Tot eind januari kon je nog stemmen op Che Amigo. Dat heeft in
totaal € 2.500,- opgebracht. Dank aan VDS voor dit leuke initiatief en natuurlijk aan alle
stemmers.
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3. PROJECTEN IN 2011
Schoolboeken voor Madre Teresa
AFGEROND € 2.000,- in 2010 en 2011
De school voor basisonderwijs Madre Teresa ligt in een van de achterstandwijken van
Buenos Aires. Het is een prachtige school waar meer dan 700 kinderen enorme
mogelijkheden krijgen in zowel primair als secundair onderwijs. In 2010 en 2011 heeft Che
Amigo 150 boeken aangeschaft waarmee kinderen van de eerste klassen leren schrijven.
Che Amigo, IBM en INTEL werken samen aan computeronderwijs in villa 21 in
Buenos Aires
LOPEND € 4.000,Che Amigo werkt samen met IBM en INTEL om te zorgen dat kinderen in de sloppenwijk villa
21 in Buenos Aires beter computerondersteund onderwijs krijgen. IBM levert de computers
en fondsen voor de infrastructuur, INTEL biedt de software en een opleidingsprogramma
voor lokale leraren en Che Amigo betaalt de leraren die, met behulp van de software, de
kinderen gaan lesgeven.
Bibliotheek voor naschoolse opvang in villa 21 in Buenos Aires
AFGEROND € 1.300,Che Amigo zamelde geld in om lesmateriaal te kopen voor een naschoolse opvang in de
sloppenwijk Villa 21. Het lesmateriaal omvatte boeken en naslagwerken om Engelse les mee
te geven. Om de boeken veilig op te kunnen bergen doneerden we ook geld voor de
aanschaf van een paar kluisjes.
We hebben de fondsen geworven via donaties van de 1% club:
http://www.1procentclub.nl/projects/naschoolseopvangBsAs
Che Amigo helpt met materialen en stoelen en tafels voor naschoolse opvang in
sloppenwijk Villa 31
AFGEROND € 4.500,Met fondsen van Che Amigo wordt een centrum voor naschoolse opvang in de sloppenwijk
Villa 31 uitgerust met goede lesmaterialen (zoals schoolboeken, een schoolbord en
audiovisuele hulpmiddelen) en wat basis meubilair (tafels en stoelen). Dankzij de steun van
partnerorganisatie Luz Verde zullen de ca. 400 kinderen die gebruik maken van de
naschoolse opvang, beter onderwijs kunnen volgen. Dit project is mogelijk gemaakt door de
financiële steun van het Rabobank-project; Rabo Share4more. Heel hartelijk bedankt!
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Afronding klaslokaal en slaapvertrekken in Salta
AFGEROND € 42.000,Het laatste klaslokaal van de middelbare school in de Andes is nu af. Wat mooi dat er nu 5
lokalen zijn zodat ieder schooljaar zijn eigen lokaal heeft (de middelbare school in Argentinië
is 5 jaar). Tevens zijn er slaapvertrekken bijgebouwd zodat er maar liefst 150 leerlingen
kunnen blijven slapen. De meeste kinderen wonen in verafgelegen gebieden dus dat is voor
hen DE mogelijkheid om scholing te krijgen. Het project is een enorm succes en heeft
draagvlak bij de hele lokale bevolking. Locale bouwvakkers bouwen en worden opgeleid. De
school wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Zo worden er diverse workshops voor
volwassenen georganiseerd. Wij zijn bijzonder blij met de afronding van dit mooie en
bijzondere project en danken dan ook iedereen die zich hier voor ingezet heeft. Onze
bijzondere dank gaat naar de leerlingen van de Lorentzschool en van het Alkwin Kollege,
Wilde Ganzen, Achmea Foundation en Dr. Hofstee Stichting.
Training Moestuin aanleggen in extreme gebieden
AFGEROND € 750,Che Amigo bood twee jongeren uit Formosa en twee jongeren uit Salta de kans om een
training te volgen over het opzetten van moestuinen onder extreme omstandigheden. De
deelnemers komen uit extreem droge gebieden waar mensen lijden aan ondervoeding. Deze
training geeft ze handvatten om zelf, samen met hun dorpsgenoten, iets te doen aan het
voedselgebrek. Ze leren dit te doen op een manier die past bij het klimaat en de omgeving.
Studiebeurzen voor twee getalenteerde leiders
AFGEROND € 1.500,- per jaar gedurende 3 jaar
Che Amigo zal de broers Aníbal en Martín een maandelijkse studiebeurs geven voor de duur
van hun Universitaire studie. Wij geloven dat deze twee dappere jongens met hun
commitment en hun doorzettingsvermogen een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van
hun hele gemeenschap. Met behulp van deze beurs willen we ze helpen om hun studie af te
maken, om daarna hun gemeenschap beter te kunnen ondersteunen. Naast het feit dat we
met dit project twee hele bijzondere en dappere jongens steunen, gaat de impact veel en
veel verder. Aníbal en Martín zijn overduidelijk voorbeeldfiguren voor anderen. Hun
doorzettingsvermogen en succes, stimuleren andere jongeren om ook door te leren. Op het
moment dat zij hun studie hebben afgerond zullen ze zich ook nog beter in kunnen zetten
voor de ontwikkeling van hun dorpsgenoten.
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Stoelen en tafels voor lagere school in Misiones
AFGEROND € 1.750,In Misiones werken we samen met lokale partners die we stimuleren om zelf projecten op te
zetten, projectplannen te schrijven, draagvlak te creëren. Dat is een goede manier om de
mensen zelf te laten leren en te ontwikkelingen. Dit project is daar een mooi resultaat van.
De leraren van de lagere school van het inheemse dorpje Peruti hebben zelf nagedacht wat
er nodig is, gesprekken met alle betrokkenen gevoerd en dit projectplan bij ons neergelegd
met de vraag of wij met € 1.750,- 30 stoelen, 16 tafels, 1 schoolbord en een kast om spullen
op te ruimen willen financieren. Hiermee kunnen de 175 kinderen rustiger werken aan hun
praktische manier van onderwijs.
Waterproject voor sanitair gebruik
AFGEROND € 1.500,In Misiones leven verschillende inheemse bevolkingsgroepen waaronder de Guarani. Onder
andere door de extreme houtkap in dit gebied en door discriminatie leven deze mensen
onder heel arme en moeilijke omstandigheden. In het dorp Peruti is een tweetalige (Spaans
en Guarani) lagere school, waar hard gewerkt wordt om de omstandigheden van deze
mensen te verbeteren en ze meer kansen te geven. Che Amigo heeft bijgedragen aan het
herstellen van de watervoorziening bij de school. De keuken van de school heeft
betrouwbaar drinkwater, de WC’s van de school functioneren weer, de gemeenschap is
versterkt doordat alle ouders samen hebben gewerkt aan de reparatie, er is een fotodossier
aangelegd van de werkzaamheden, dit kan geraadpleegd worden als er in de toekomst weer
reparatiewerkzaamheden nodig zijn en de gemeenschap heeft les gekregen over het belang
van schoon drinkwater en hygiëne. Dit zal de algemene gezondheid erg ten goede komen.
Training Leiderschap in je
community
AFGEROND Leiderschaptraining €
15.000,VERVOLG Trainingen € 45.000,In juli 2011 kwamen ongeveer 60
mensen bij elkaar in ‘onze school’ in
Salta; 34 deelnemers uit verschillende
(ontzettend arme) delen van
Argentinië tussen de 16 en 25 jaar
oud, begeleiders van de deelnemers;
leraren, (pastoors), trainers, 9 jonge
trainers uit verschillende delen van
Bolivia, een aantal vrijwilligers om het
eten e.d. te verzorgen en Jasper en
Christien als organisatoren. De jongeren hebben in juli een training van 5 dagen gevolgd
over leiderschap. Op de laatste dag heeft ieder van de deelnemers een plan uitgewerkt voor
een sociaal project in hun eigen omgeving. De stichting Che Amigo is actief in verschillende
delen van Argentinië; het oerwoud bij Misiones, het hooggebergte bij Salta en in de
sloppenwijken van Buenos Aires. Omdat wij geloven dat sociale projecten de meeste kans
van slagen hebben als ze gedragen worden door lokale mensen, leiden we door middel van
dit project veelbelovende jongeren op om in hun eigen omgeving zelf een (sociaal)project op
te zetten; bomen planten in de sloppenwijken, gemeenschappelijke moestuinen opzetten in
gebieden waar veel ondervoeding is, communicatie workshops aan de verlegen kinderen van
afgelegen bergdorpjes, afval-ophaalprojecten, en nog veel meer! De deelnemers
beoordeelden het programma, in de eindevaluatie, gemiddeld met een 9,5.
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4. CHE AMIGO IN HET NIEUWS IN 2011
4.1 Artikel in Leidsch Dagblad
In juni stond er een groot artikel van Che Amigo in het Leidsch Dagblad. Aanleiding hiervan
was dat de Lorentzschool uit Leiden een grote sponsorloop voor alle leerlingen
organiseerden. Jasper vertelde als oud-leerling zijn motivatie om Che Amigo op te richtten.
4.2 Krant Interview voor de Argentine-Independent
Tijdens het bezoek van Jasper aan Argentinië heeft Jasper Wegman een interview gegeven
over de werkzaamheden van Che Amigo en het fondsenwerven via de seminars Go Beyond
MBA.
4.3 TV debat over duurzaam ondernemen op Argentijnse TV
In oktober was Jasper Wegman op de Argentijnse TV. Gedurende een interview van 20
minuten vertelde hij over de werkzaamheden van de stichting Che Amigo en over het idee
om seminars te organiseren om fondsen te werven en bedrijven te betrekken bij sociale
activiteiten.
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5. VOORUITBLIK 2012
5.1 Integrale visie

Wij geloven dat projecten het meest levensvatbaar zijn op het moment dat deze voortkomen
uit een lokaal initiatief, op het moment dat de tijd daar rijp voor is en als ze voor het
overgrote deel gedragen worden door sterk lokaal leiderschap.
Daarom zet Che Amigo zich in om een voedingsbodem te creëren van waaruit dit leiderschap
zich kan ontwikkelen en geeft financiële steun aan projecten die stevig zijn opgezet en
waarbij geld op dat moment nog de laatste ontbrekende schakel vormt. Jasper en Christien
verbleven in 2011 voor een groot gedeelte in Argentinië en zullen dat in 2012 ook doen. Het
doel daarvan is om de stichting in de toekomst duurzamer te maken. Dit doen we door
zoveel mogelijk met goede, betrouwbare lokale stichtingen samen te werken en aan te
sluiten.
5.2 Leiderschapstraining voor sociale projecten
Met de trainingen zijn we in juli 2011 begonnen. Dit is een lopend project in 2012.
In januari, februari en juli komen de deelnemers weer bij elkaar. Gedurende het jaar worden
de deelnemers begeleid met het zelf opzetten van sociale projecten in hun community. Aan
het eind van het jaar zullen we nieuwe geselecteerde jongeren opleiden tot trainers. De
trainers kunnen in de toekomst het programma dan weer aan andere jongeren geven.
5.3 Diverse specifieke trainingsvormen
In 2010 werkten we al samen met een lokale stichting die jongeren leerden om zelf filmpjes
te maken. In 2011 hebben we hen weer uitgenodigd in ons project in Salta en de vele
kinderen waren erg onder de indruk. Op een leuke en didactisch sterke manier leren de
kinderen samen werken, out-of the box denken, creatief zijn en met audiovisuele middelen
omgaan. We willen in 2012 deze samenwerken intensiveren. Tevens zullen we in onze
trainingen samen gaan werken mey Djukzic. Dit zijn 2 circusartiesten die op een zelfde
interactieve manier kinderen en jongeren diverse competenties bijdragen. Omdat deze
specifieke manier van trainingen aansluit bij onze projecten zullen we meer met hen gaan
samenwerken.
5.4 Go Beyond MBA
Dit is een eendaags-seminar. Initiatiefnemers zijn Huib Broekhuis, directeur van VDS
Training Consulants en Jasper Wegman. Dit seminar wordt twee maal per jaar zowel in
Nederland als in Argentinië georganiseerd. De opbrengsten van deze seminars zijn voor Che
Amigo zodat we op lange termijn fondsen voor onze sociale trainingen blijven ontvangen. In
april/mei zijn de seminars in respectievelijk in Argentinië als in Nederland.
5.5 Samenwerking scholen
In 2012 zal de samenwerking met het Alkwin Kollege en de Lorentzschool worden voortgezet
en waar mogelijk worden geïntensiveerd. De Lorentzschool heeft Che Amigo uitgekozen als
goede doelen project voor de komende 1,5 jaar en wij hopen de twee doelen van onze
stichting op deze school te realiseren, bewustwording en fondsenwerving.
5.6 Tot slot
Als stichting die zo veel mogelijk geld aan het goede doel wil schenken houden wij de kosten
zo laag mogelijk. De bestuursleden van Che Amigo willen iedereen die een bijdrage heeft
geleverd nogmaals bedanken en hopen op net zo veel steun in 2012!
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6. JAARREKENING
6.1 Balans Stichting Che Amigo
31 december 2011

31 december 2010

actief
vlottende activa
Rabobank Verenigingspakket
Rabobank Bedrijfsspaarrekening
kas

€ 16.680,29
€ 159,54
€ 15.000,00

€ 25.802,84
€ 157,02

passief
eigen vermogen
reserve voor projecten

€ 31.839,83

€ 25.959,86

6.2 Verloopoverzicht eigen vermogen Stichting Che Amigo
Eigen vermogen per 01-01-2011
Inkomsten
uitgaven
eigen vermogen per 31-12-2012

€ 25.959,86
€ 72.842,43
€ 66.962,46
€ 31.839,83
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6.3 Winst & Verlies rekening Stichting Che Amigo 31 december 2011
Inkomsten
Periodieke Donaties
Overige giften
Gift Stichting Graal
Gift KIT
Gift NCDO
Lorentzschool
Alkwin Kollege
Dr. Hofstee stichting
Marathon Amsterdam
Inzameling Training Christien Oudshoorn
Opbrengst Tripple DJ Feest
Rabobank Share 4 more
Lechner Consult
VDS Kerstactie
Achmea Foundation
Actie 1% Club
Feest Eva en Steven
Kerk Bussum Maria Parochie
Christien teveel ontvangen
Rente Rabobank Bedrijfsspaarrekening
totaal inkomsten

2011
€ 1.222,50
€ 6.291,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.196,28
€ 4.531,50
€ 2.000,00
€ 7.616,79
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.500,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 16.500,00
€ 1.246,44
€ 1.275,40
€ 3.110,00
€ 300,00
€ 2,52
€ 72.842,43

2010
€ 1.237,50
€ 3.072,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 1.767,38
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 5.543,20
€ 1.460,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.080,08

uitgaven
Bankkosten
Kosten inschrijving KvK
Promotionele kosten
Overige kosten
Website maken en kosten
Kosten Marathon Amsterdam
Project Misiones
Project Slaapvertrekken Wilde Ganzen
Project El Alfarcito School
Project School Moni BA
Turijn Congres
Diverse projecten
Project Buenos Aires sloppenwijk villa 31
Project Buenos Aires sloppenwijk villa 21
Vrijwilligersbijdragen
Reiskosten Argentinië bestuur Che Amigo
Kosten extern adviseur Metodos Advies Training & Coaching
1% club gestort voor project
Filmproject Salta
Totaal uitgaven

€ 230,16
€ 26,64
€ 1.691,65
€ 0,00
€ 1.769,72
€ 319,00
€ 0,00
€ 18.595,72
€ 12.035,00
€ 0,00
€ 623,98
€ 18.880,05
€ 4.386,83
€ 1.398,98
€ 2.000,00
€ 2.921,01
€ 1.000,00
€ 530,00
€ 553,72
€ 66.962,46

€ 139,22
€ 26,14
€ 507,83
€ 1.542,12
€ 714,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.429,31

€ 5.879,97

€ 7.650,77
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