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INLEIDING 
 
Met trots presenteren wij u het jaarverslag van 2012 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  en in het hoofdstuk 
‘projecten’ welke projecten we hebben ondersteund in 2012. Daarna bieden we u een blik in 
2013. Tenslotte treft u een samenvatting van onze jaarrekening aan.  
 
Wij hopen dat u ons verslag over 2012 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 2012 uit vijf personen. Jasper Wegman is de 
voorzitter van de Stichting, Silvia Burger de penningmeester. De overige bestuurleden waren 
Menno Mulder, Marit de Beer en Christien Oudshoorn. Arjen Postma en Marcel Spaas  
hebben in 2012 het bestuur verlaten. Marit en Menno hebben hun plaats ingenomen. Arjen 
en Marcel worden bij deze bedankt voor hun inbreng aan de totstandkoming en ontwikkeling 
van de Stichting Che Amigo. 
 
1.3 Terugblik 2012 
Het jaar 2012 was wederom een jaar waarin veel gebeurde binnen de Stichting Che Amigo. 
Weer een recordbedrag aan fondsen (ruim 115.000 euro) 6 afgeronde projecten en een 
verdieping van onze nieuwe richting (het geven van sociale trainingen om jonge mensen zelf 
te stimuleren projecten op te zetten).  Jasper en Christien zijn 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. Dit heeft geleid tot het vinden van 4 
partnerorganisaties waar we de trainers aan het opleiden zijn en waar de training 
“Leiderschap in je community” volop gegeven word. De belangrijkste ontwikkelingen leest u 
in de volgende hoofdstukken. 

 
1.4 5-jarig bestaan 
Op 23 september was het groot feest in café 
Macy’s. Meer dan 100 mensen kwamen in 
Amsterdam bij elkaar om te vieren dat Che 
Amigo zich al 5 jaar inzet voor Argentinië. 
Allemaal mensen die de afgelopen jaren op de 
één of andere manier betrokken zijn geweest bij 
ons werk en nu de successen met ons wilden 
vieren. We lieten ons 5-jarig bestaansfilmpje 
zien, er waren optredens en circusartiesten voor 
de kinderen. Uiteraard hebben we laten zien 

welke projecten er in de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht. 
 
1.5 Club van 100 
Met de club van 100 willen we duurzaam onze projecten financieren en meer betrokkenheid 
genereren. Als vaste donateur van Che Amigo ‘adopteer’ je voor een tientje in de maand de 
gemeenschap Defensores del Chaco. In deze gemeenschap worden met jouw bijdrage 
trainers opgeleid, jongeren met veel potentieel krijgen leiderschapstraining en worden 
begeleid bij het opzetten van projecten. Door al deze activiteiten komt de hele gemeenschap 
in beweging. Een maal per kwartaal worden de leden van de club op de hoogte gehouden. 
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1.6 Donaties 
Naast onze trouwe donateurs  en leden van de club van 100 willen wij hier de giften 
vermelden van Achmea Foundation, de Lorentzschool, Rabobank Foundation, Peter de 
Bloeme, Vincent van Harte, Go Beyond MBA, Stichting Wings of Support, Stichting Tromp, 
Trainingsburo van Harte & Lingsma, Wilde Ganzen en Huib en Menno die een groot feest 
voor Che Amigo hebben gegeven.  
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2. FONDSWERVENDE ACTIVITEITEN IN 2012 
 

2.1 Lorentzschool in Leiden 
Dit jaar organiseerde de Lorentzschool weer divers activiteiten voor Che Amigo. 
Er was weer de grote sponsorloop waar bijna 1.000 leerlingen aan meededen. 
De kinderen deden reuze hun best om gelden bij hun familie te werven en zo kreeg Che 
amigo weer een enorm groot bedrag binnen. Ook het eindfeest en de gluhwijn party leverde 
weer de nodige fondsen op. Heel erg bedankt leerlingen, ouders, docenten en de 
charitatieve commissie. 
 
2.2 Prinses Beatrixschool School Wolfsheze  
Onder de enthousiaste begeleiding van lerares Roeline Visser gingen er verschillende klassen 
voetballen voor het goede doel. Daarna kregen alle kinderen een brief mee naar huis om te 
zorgen voor een kleine bijdragen voor Che amigo. Voetballen voor het goede doel dus. Dank 
aan alle enthousiaste leerlingen en Roeline. 
 
2.3 Achmea foundation sponsort de training: Leiderschap in je community 
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 de nieuwe trainers en leiders. 
 
2.4 Goed- Fout Feest 
Menno Mulder en Huib Broekhuis organiseren een groot feest waarbij de opbrengsten voor 
Che Amigo zijn.  
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2.5 5-jarig bestaan van Che Amigo 
Het was een erg leuke zondagmiddag waarbij de afgelopen 5 jaar op een mooie manier de 
revue passeerden. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.  
 
2.6 Wilde Ganzen helpt de Actie voor dak van Activiteitencentrum in sloppenwijk 
Buenos Aires 
Marcel Spaas en bestuurslid Christien Oudshoorn initieerden deze actie. Er werden 
verschillende donateurs gevonden en ook in Argentinië deden er mensen aan deze actie 
mee. Wilde Ganzen zorgden voor een mooie vermenigvuldiging van het bedrag. 
 
2.7 Trainingsburo Van Harte & Lingsma 
Che Amigo gaf een presentatie over ons Leiderschapsprogramma voor jongeren. 
De professionele trainers van Van Harte & Lingsma waren diep onder de indruk. Ieder jaar 
heeft elke werknemers een bedrag te besteden voor een goed doel en verschillende trainers 
gaven hun bijdragen aan Che Amigo dit jaar. 
 
2.8 Stichting Wings of Support op bezoek in Argentinië 
Lex de Vries werkt voor KLM en is vrijwilliger bij de stichting Wings of Support. Hij bezoekt 
een project van Che Amigo in Buenos Aires en werft fondsen. Dankzij WOS konden we 
materialen aanschaffen voor de activiteiten in de sloppenwijk Defensores del Chaco. 
 
2.9 Go Beyond MBA Nederland en Argentinie  
Seminars over een balans van Resultaten en Zingeving. Dit seminar is met behulp van VDS  
2x in Nederland georganiseerd. Tien procent van de kaartverkoop is voor Che Amigo en 
zodoende is er een aardig bedrag binnen gekomen. 
 
2.10 Rabobank Share 4 more 
Het fonds voor medewerkers van de verschillende Rabobanken. Ook dit jaar hebben ze ons 
ondersteund voor het dak van het activiteitencentrum in Defensores del Chaco. 
 
2.11 ING medewerkers fonds 
De medewerker Marco Cats heeft voor ons een aanvraag gedaan en deze is gehonoreerd. 
Het project was om boeken te kopen voor de lagere school Madre Teresa in een sloppenwijk van Buenos Aires. 
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3.  PROJECTEN IN 2012 
 
3.1 Leiderschapstraining 2012 
In de verschillende gebieden waar Che Amigo actief is hebben we jongeren tussen de 16 en 
25 jaar geselecteerd, die opvallen door hun open en nieuwsgierige instelling en hun 
proactieve houding. Deze jongeren hebben gedurende het jaar 3 trainingen gevolgd van 5 
dagen elk. 
 
Daarnaast hebben ze zelf aan de hand van hun interesses en kwaliteiten en de problemen 
die ze ervaren in hun gemeenschap een project opgezet. Che Amigo heeft ze begeleid bij de 
uitvoering van dat project. 
 
Tijdens de laatste training hebben de deelnemers hun projecten en leerervaringen aan elkaar 
gepresenteerd. Vervolgens hebben ze geleerd om zelf eenvoudige workshops te geven op 
het gebied van leiderschap en projectmanagement. Daardoor kunnen ze datgene wat ze 
geleerd hebben doorgeven aan anderen in hun gemeenschap. 
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3.2 Geschikte partners zoeken voor Leiderschapstraining 2012-2014 
De kwaliteit en continuïteit van het programma zijn grotendeels afhankelijk van onze 
partners. Daarom hebben we veel energie geïnvesteerd in het vinden van toporganisaties die 
uitblinken door hun betrokkenheid, professionaliteit en de kwaliteit van de diensten die ze 
bieden. Aan de hand van diverse criteria en bezoeken werken we nu samen met de volgende 
partners: 
 
ONZE PARTNERORGANISATIES 
Naam Wat ze doen Waarom dit project zo goed aansluit 
Defensores 
del Chaco 

Culturele en sportieve 
activiteiten voor meer dan 
1500 mensen uit de 
sloppenwijken in Buenos Aires 
en leiderschapstrainingen voor 
veelbelovende jongeren. 

De organisatie wordt geleid door extreem 
getalenteerde en gedreven mensen. Ons 
trainingsprogramma geeft ze extra 
handvatten om hun 
leiderschapsprogramma vorm te geven. 

Fundación 
Alfarcito 

Kostschool in de Andes waar 
kinderen uit afgelegen rurale 
gebieden naast het regulier 
onderwijs een hoog niveau, 
praktische opleiding krijgen op 
het gebied van landbouw, 
toerisme, kunstnijverheid of 
bouw. 

Op school leren de jongeren o.a. een kas 
bouwen, groenten verbouwen, toeristen 
rondleiden en lokale kunst te maken. Door 
onze training leren ze om deze 
leerervaringen te reproduceren in hun 
eigen dorpjes. Dit zorgt voor meer 
werkgelegenheid en minder mensen die 
naar de sloppenwijken in Buenos Aires 
trekken. 

Cooperativa 
La Juanita 

Coöperatie in La Matanza, één 
van de meest 
gemarginaliseerde 
sloppenwijken van Buenos 
Aires. De coöperatie 
ontwikkeld allerlei activiteiten 
die zorgen voor 
werkgelegenheid en opleiding. 

Binnen de bakkerij, het computer 
reparatiecentrum en het naai atelier 
kunnen jongeren 2 jaar lang opgeleid 
worden. Daarna is het de bedoeling dat ze 
hun eigen onderneming starten. Ons 
programma helpt ze daarbij en zorgt voor 
meer initiatieven in de wijk. 

Asociación 
25 de mayo 

Culturele en sportieve 
activiteiten in de sloppenwijken 
van Gral. Rodriguez, Buenos 
Aires en leiderschapstrainingen 
voor veelbelovende jongeren. 

Een tamelijke jonge organisatie die geleid 
wordt door een heel gedreven groep 
mensen. Het leiderschapsprogramma van 
Che Amigo zal een belangrijk onderdeel 
worden van hun werk om leiderschap te 
stimuleren binnen de sloppenwijk. 

 
3.3 Atletiekbaan bij El Alfarcto in de Andes 
Naast de middelbare school en slaapvertrekken komt er nu ook een atletiekbaan bij El 
Alfarcito. Het is belangrijk dat de kinderen uit de bergen kunnen sporten omdat dat ze iets 
geeft waarin ze kunnen uitblinken. Zeker voor deze kinderen, die zo'n moeite hebben om 
zich met woorden uit te drukken, is sport essentieel. 
 
De atletiekbaan wordt ook een ontmoetingsplaats. Mensen wonen in de bergen heel ver uit 
elkaar (sommigen moeten een paar uur lopen om bij hun buren te komen) en hadden tot 
een paar jaar terug nauwelijks contact met elkaar. Door het bouwen van de school hebben 
ze leren samenwerken en nu beginnen ze elkaar steeds meer te steunen. Bijvoorbeeld door 
hun producten samen op de markt te brengen en zo een betere prijs te kunnen vragen. 
Omdat er op de atletiekbaan wedstrijden georganiseerd zullen worden voor de verschillende 
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dorpen, zal deze op een belangrijke manier bijdragen aan beter onderling contact en verdere 
samenwerking stimuleren. De Lorenztschool heeft hiervoor een mooie bijdrage gedaan. 
 
3.4 Restauratie en materialen voor activiteitencentrum in een sloppenwijk van 
Buenos Aires  
In de sloppenwijk Moreno (Buenos Aires) staat een cultureel centrum waar wekelijks meer 
dan 1500 jongeren workshops volgen; sport, dans, creatieve workshops, maar ook 
naschoolse opvang, leiderschapstraining en praktische cursussen zoals computerles. In april 
2012 is het dak van het centrum verwoest door een storm. Samen met hen werven we 
fondsen voor het herstel van het dak, een opslagplaats en nieuwe materialen. Dankzij 
verschillende particuliere acties, Wings of Support, Wilde Ganzen en de Lorentzschool is het 
herstel begonnen en kunnen de kinderen in 2013 weer volop spelen en sporten.  
 
3.5 Schoolboeken voor lagere school Madre Teresa 
De school voor basisonderwijs Madre Teresa ligt in een van de achterstandswijken 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 al 150 boeken aangeschaft waarmee kinderen van de eerste klassen leren schrijven. 
In 2012 hebben we dat weer kunnen doen dankzij het medewerkers fonds van ING.  
 
3.6 Schoolreis kinderen uit inheems dorpje in Misiones 
In mei zijn 100 kinderen met de bus naar een school in de buurt gegaan voor een 
uitwisseling. Met kinderen van 2 andere scholen hebben ze de hele dag spelletjes en 
samenwerkingsoefeningen gedaan en gebarbecued.  Waarom is deze uitwisseling 
belangrijk? 
De kinderen wonen in een klein inheems dorp in de jungle. In dit dorp is alleen een lagere 
school. Wie na de lagere school wil verder leren, moet het dorp uit. Veel kinderen vinden dit 
eng, doordat ze nauwelijks contacten hebben buiten hun eigen dorp. Deze uitwisseling leert 
de kinderen spelenderwijs om contact te maken met andere kinderen en helpt hen om hun 
horizon te verbreden. 
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3.7 Studiebeurzen voor twee getalenteerde leiders  
AFGEROND € 1.500,- per jaar gedurende 3 jaar 
Che Amigo geeft de broers Aníbal en Martín een maandelijkse studiebeurs 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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4. VOORUITBLIK 2013 
 
4.1 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 2012 in Argentinië en zullen dat in 2013 ook voor een groot gedeelte van het 
jaar 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. 
 
4.2 Leiderschapstraining voor sociale projecten 
Met de trainingen zijn we in juli 2011 begonnen. Dit is een lopend project voor 2012 -2014. 
Daarna moeten de mensen opgeleid zijn en zouden de Partnerorganisaties het helemaal 
zelfstandig kunnen doen. 
 
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. 
 
4.3 Diverse specifieke trainingsvormen 
We willen in 2013 de samenwerken met de circusartiesten van stichting Zukric intensiveren.  
De 2 circusartiesten trainen op een zelfde interactieve manier kinderen en jongeren om 
diverse competenties bij te dragen. Omdat deze specifieke manier van trainingen aansluit bij 
onze projecten zullen we meer met hen gaan samenwerken. 
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4.4 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/november 
zijn de seminars  in Nederland. 
 
4.5 Samenwerking scholen 
In 2013 zetten we de samenwerking met de Lorentzschool  voort. Tevens gaan we dit jaar 
samenwerken met het KSG te Apeldoorn en een internationale school in Hilversum. De 
leerlingen organiseren activiteiten en wij ondersteunen hen en maken hen meer bewust van 
armoede in Argentinië. 
 
4.6 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 2013! 
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6. JAARREKENING 
 
6.1 Balans Stichting Che Amigo 
 
   31‐dec‐12  31‐dec‐11  31‐dec‐10 

           

actief          

vlottende activa          

Rabobank Verenigingspakket  € 7.639  € 16.680  € 25.803 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening  € 15.012  € 160  € 157 

kas  € 15.929  € 15.000    

           

passief          

eigen vermogen          

reserve voor projecten  € 38.581  € 31.840  € 25.960 

 
6.2 Verloopoverzicht eigen vermogen Stichting Che Amigo 
 
  2012  2011 

Eigen vermogen per 1 jan  € 31.840  € 25.960 

Inkomsten  € 115.786  € 72.842 

uitgaven  € 109.922  € 66.962 

eigen vermogen per 31 dec.  € 37.703  € 31.840 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6.3 Winst & Verlies rekening Stichting Che Amigo 31 december 2012 
 

Inkomsten  2012  2011   
Periodieke Donaties  € 2.175  € 1.223   
Overige giften  € 36.848  € 6.291   
Gift Stichting Graal  ‐  € 300   
Stichting Wings of Support  € 5.117  ‐   

Beatrixschool  € 511  ‐   
Harte giften  € 1.500  ‐   
Lorentzschool  € 16.561  € 20.196   
Alkwin Kollege  ‐  € 4.532   
Dr. Hofstee stichting  ‐  € 2.000   
Marathon Amsterdam  € 1.053  € 7.617   
Inzameling Training Christien Oudshoorn  ‐  ‐   
Opbrengst Tripple DJ Feest  ‐  € 250   
Rabobank Share 4 more  € 5.000  € 4.500   
Lechner Consult  ‐  € 1.000   
VDS Kerstactie  ‐  € 2.500   
Achmea Foundation  € 37.885  € 16.500   
Actie 1% Club  ‐  € 1.246   
Feest Eva en Steven  ‐  € 1.275   
Kerk Bussum Maria Parochie  ‐  € 3.110   
Christien/Jasper teveel ontvangen  € 398  € 300   
Stichting Van Tromp  € 2.000  ‐   
Rente Rabobank Bedrijfsspaarrekening  ‐  € 3   
Donatie ING medewerkers  € 1.000  ‐   
VDS Training consultants (Go Beyond 
MBA) 

€ 5.737  ‐ 
 

totaal inkomsten  € 115.786  € 72.842   
          
uitgaven  2012  2011   
Bankkosten  € 161  € 230   
Kosten inschrijving KvK  ‐  € 27   
Promotionele kosten (lorentz plus overig)  € 1.613  € 1.692   
Algemene kosten in argentinie  € 1.019  ‐   
Website maken   € 2.340  € 1.770   
Kosten Marathon Amsterdam  ‐  € 319   
Project Studiebeurzen martin en anibal  € 3.850  ‐   
Project Leiderschapstraining 2011‐2012*  € 36.543  ‐   
Project Leiderschapstraining 2012‐
2013** 

€ 10.499    
 

Project El Alfarcito atletiekbaan  € 8.000  ‐   
Project Slaapvertrekken Wilde Ganzen  ‐  € 18.596   
Project El Alfarcito School  ‐  € 12.035   
Project School Moni BA  ‐  € 0 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Project Schoolboeken  € 2.715  ‐   
Uitgaven (vervolg)  2012  2011   
Project Handjes uit de mouwen  € 1.152  ‐   
Project Filmpjes maken in Salta  € 494  ‐   
Project zoeken van lokale partner 
selectie 

€ 1.922  ‐ 
 

Turijn Congres  ‐  € 624   
Diverse projecten  ‐  € 18.880   
Project Buenos Aires sloppenwijk villa 31  ‐  € 4.387   
Project Buenos Aires sloppenwijk villa 21  € 987  € 1.399   
Vrijwilligersbijdragen  € 3.562  € 2.000   
Reiskosten voor het geven van de 
trainingen en bezoeken van projecten in 
Argentinië  

€ 3.090  € 2.921 
 

Kosten extern adviseur Metodos Advies 
Training & Coaching 

‐  € 1.000 
 

1% club gestort voor project  ‐  € 530   
Project Train de trainer in bolivia  € 836  € 554   
Contante opnames voor projecten     ‐  € 37.879,81 
Kantoorkosten Buenos aires  € 3.800  ‐   
Feest 5 jarig bestaan  € 1.368  ‐   
Project Dak Defensores  € 24.877  ‐   
Project Schoolreisje in misiones  € 165  ‐   

saldo in kas  € 929      
          

Totaal uitgaven  € 109.922  € 66.962   
       
       
       
Resultaat  € 5.863  € 5.880   
 
 
TOELICHTING: 
* Bij het project Leiderschapstraining 2011 - 2012 zijn er lokale salarissen 
betaald van 7.000 euro aan Metodos en Christien Oudshoorm 
** Bij het project Leiderschapstraining 2012-2013 zin er lokale salarissen betaald 
van 6.000 euro aan Metodos 


