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Inleiding 
 
Met veel plezier presenteren wij u het jaarverslag 2018 van de Stichting Che Amigo. Wij informe-
ren u graag over onze activiteiten, projecten en ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden.  
 
Dit jaar was bijzonder want op 18 november hebben we ons boek, Leiderschap in mijn Community 
uitgegeven. Het boek is geschreven door oprichter Jasper Wegman over zijn ervaringen van de 
afgelopen twaalf jaar. Het boek is een cadeau voor al onze sponsors en vrijwilligers.  
 
In het hoofdstuk ‘Algemeen’ gaan we in op de ontwikkelingen binnen onze stichting. Vervolgens 
vertellen we in ‘Fondsenwervende activiteiten’ over onze funding. Het hoofdstuk ‘projecten’ gaat 
over de projecten die we ondersteunden in 2018 en de projecten die we in dat jaar hebben afge-
rond. Daarna bieden we u een vooruitblik op 2019. Tenslotte treft u een samenvatting van onze 
jaarrekening aan.  
 
Wij hopen dat u ons verslag met veel interesse en plezier zult lezen. Uiteraard staan wij open voor 
eventuele vragen en opmerkingen die u na het lezen van het jaarverslag met ons wilt delen.  
 
Carlijn Bes 
Voorzitter 
 
Jasper Wegman 
Penningmeester 
 
april 2019 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

1.1. Doel van de stichting 
 

Che Amigo wil door middel van leiderschapstrainingen (capaciteitsopbouw) mensen uit kwetsba-
re groepen meer kansen geven om zich persoonlijk te ontwikkelen om een zelfstandig en waardig 
leven op te bouwen. Wij doen dit door bestaande, lokale organisaties en initiatieven met veel 
potentie te ondersteunen. Che Amigo werkt dus altijd in nauw verband met die organisaties sa-
men en versterkt hen door middel van training, coaching, begeleiding en praktische hulp. We zijn 
actief (geweest) in Argentinië, Bolivia, Peru, Suriname en vanaf 2016 in Colombia. In Nederland 
zetten we graag onze opgebouwde kennis in d.m.v. het geven van onze training aan sociale or-
ganisaties en het creëren van bewustwording door bijvoorbeeld het geven van presentaties op 
scholen of bij bedrijven.  

 

1.2. Het bestuur 
 

Het bestuur van Che Amigo bestaat in 2018 uit vier personen; Carlijn Bes als voorzitter, Jasper 
Wegman als penningmeester, Ivy de Bruijn en Jeanine Jansen als algemeen bestuurslid.  

 

1.3. Terugblik 
 

Dit jaar zijn we voornamelijk in Colombia actief geweest. In het eerste kwartaal waren Jasper en 
Ivy nog werkzaam in Cartagena en Medellin. Bij de stichting Straatkinderen Medellin hebben we 
het Train de trainer programma afgerond. Zij zijn nu hier zelf verder mee bezig. Een aantal van de 
Colombiaanse trainers begonnen dit jaar met het opleiden van een groep van 60 jongeren. Trai-
ners July Roy en Luz Carmen trainden een groep jongeren in hun gemeenschap. Bijzonder was de 
uitgifte van het boek van oprichter Jasper Wegman, Leiderschap in mijn Community. Hierin ver-
telt hij over de ervaringen van de stichting van de afgelopen 12 jaar. In de zomermaanden heeft 
een nieuwe Nederlandse Changemaker Maria Gomez zich voor ons ingezet in de community San 
Agustin in Colombia.  Zij heeft daar een paar maanden de trainingen gegeven.  

 

1.4. Club van 100 
 

De club van 100 is erg belangrijk voor ons. Met de club van 100 financieren we op een duurzame 
manier onze projecten en genereren we meer betrokkenheid. Als vaste donateur van Che Amigo 
doneer je een tientje per maand (of meer). Dit geld draagt bij aan de projecten zoals het opleiden 
van trainers en leiders in Latijns-Amerika.  
 
Wij begeleiden lokale trainers (in opleiding) bij het geven van leiderschapstraining aan jongeren 
met veel potentie. Onderdeel van de training is dat de deelnemers een sociaal project opzetten in 
hun wijk of dorp, zodat indirect de hele gemeenschap in beweging komt. We houden de leden 
van de club ieder kwartaal op de hoogte. In 2018 stuurden we driemaal een digitale nieuwsbrief. 
We konden dit jaar rekenen op ruim 30 mensen die minimaal een tientje per maand overmaakten 
of die een eenmalige donatie hebben gedaan van 100 euro of meer. 
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Hoofdstuk 2 Fondsenwervende activiteiten  
 
In 2018 heeft wederom een fondsenwervende activiteit plaatsgevonden bij de tennisclub Joy 
Jaagpad in Amsterdam.  Voor het derde opeenvolgende jaar vond er 
tijdens de week van het Open Toernooi een tombola (loterij) plaats en zijn er ongeveer 800 loten 
verkocht.  Op de slotavond werden er mooie prijzen verloot. Alle opbrengsten waren voor het 
project van July Roy, een van de Colombiaanse trainers, Powerful Girls. 
 
In februari 2018 organiseren leerlingen van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht allerlei acties om 
fondsen te werven voor Che Amigo. Ze verkopen bijvoorbeeld allemaal zelf gemaakte lekkernijen. 
De mooie opbrengst komt ten gunste van ons project in Colombia.  

 

Hoofdstuk 3  Projecten in 2018 
 

3.1  60 jongeren volgen het Leiderschapstraject in Cartagena 
 
De grote stichting Actuar por Bolivar werkt met jongeren op vele scholen in Cartagena. Met name 
op het gebied van milieu, natuurbescherming en toerisme. De stichting heeft aan Che Amigo ge-
vraagd om voor 2018 het hele jaar zo’n 60 jongeren te gaan begeleiden in ons leiderschapspro-
gramma. Zo leren de jongeren veel en kunnen ze hun eigen projecten opstarten. Vier van de op-
geleide Che Amigo trainers hebben dit verzorgd. Julie Roy, Luz Carmen, Lizeth en Lizeth hebben 
dit jaar de trainingen op de scholen gegeven en de jongeren hebben zelf projecten opgezet. Voor 
de stichting Actuar por Bolivar was het een nieuwe manier van werken. Een mooie uitdaging. De 
jongeren hebben enorm veel geleerd en hebben echt een verschil kunnen maken in de omgeving 
waar ze wonen. De projecten hadden veel te maken met voorlichting over vervuiling en afval-
scheiding. Veel mensen in de wijk gooien al het afval op de grond. De projecten gingen over de 
gevolgen hiervan en over gedragsverandering.  
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3.2   Start van Leiderschapsprogramma in de wijk La Boquilla bij Stichting Pescadores 
 de Letras 
 
De arme wijk La Boquilla in Cartagena biedt volop mogelijkheden voor ontwikkeling. De nieuwe 
stichting Pescadores de Letras heeft de activiteiten overgenomen van de Stichting La Vecina. Ze 
hebben ons gevraagd om ons leiderschapsprogramma te geven aan de jongeren in de wijk. Onze 
trainer Julie Roy is daar begonnen en heeft het het hele jaar parttime gewerkt in de wijk om het 
leiderschapstraject voor jongeren op te zetten. Gemiddeld kwamen er iedere zaterdagmiddag 
een groepje van 15 jongeren die met elkaar aan de slag gingen. Ze hebben onder andere een fan-
tastische rap gemaakt, veel geleerd en kleine projecten zijn gestart en afgerond. 

 

 
 

3.3 Luz Carmen traint jongeren in de wijk Loma Fresca 
 
Luz Gloria (36) is geboren en getogen in de wijk Loma Fresca, een van de armste en gevaarlijkste 
wijken van Catagena. Ze werkt als lerares en sociaal werkster via de kerk. Ze kent de lokale con-
text maar al te goed. In haar wijk zijn jeugdbendes actief. In ons programma blinkt ze op meerde-
re vlakken uit: haar positieve instelling, manier van trainen en haar grote ervaring met kinderen en 
jongeren. Ze begeleidt een grote groep van kinderen/jongeren in de leeftijd 12-15 jaar in ons pro-
gramma.  Ze doet dat op een speelse manier zodat ze verbinding met de kinderen blijft maken. In 
2018 organiseert ze de training ook voor de jongeren tussen de 15-18 jaar. Een groep die wat lasti-
ger te bereiken is. Vaak zijn ze druk met school en worden beschermd om in de wijk niet op het 
verkeerde pad te gaan. Voor Luz was het ook nieuw om dit zelf te organiseren en de deelnemers 
te werven. Aan een leuke en goede groep van 10 jongeren heeft ze dit jaar ons programma gege-
ven.   
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3.4 Stichting Straatkinderen Medellin  
 
Helemaal bovenin de heuvels van Medellin liggen de wijken Carambolas en Bello Oriente, de loca-
tie van de stichting Straatkinderen Medellín. Oprichter Eddy Velthuizen is een voetballiefhebber 
die ruim twaalf jaar geleden tijdens een reis door Colombia met achtergestelde kinderen ging 
voetballen op straat. Door zijn gedrevenheid werden dat gestructureerde trainingen en uiteinde-
lijk resulteerde het in de oprichting van de stichting Straatkinderen Medellín. Met zo’n dertien 
enthousiaste medewerkers zijn ze actief in verschillende arme wijken en hebben ze een eigen 
locatie en delen ze verschillende voetbalvelden met andere organisaties. Er zijn ruim driehonderd 
kinderen actief bij de stichting: om te voetballen, maar ook voor andere activiteiten, zoals de mu-
ziekgroep Sararé, het tijdschrift Entendámonos en het studie & werk project. De voetbalteams 
doen mee aan stadscompetities (daar zijn de jonge deelnemers maar al te trots op) en de kinde-
ren krijgen de liefdevolle aandacht die ze zo hard nodig hebben. Een psychologe in dienst van de 
stichting spreekt regelmatig met de kinderen en – voor zover die in beeld zijn – de ouders. 
 
Che Amigo’s programma sluit goed aan bij de fase waarin Straatkinderen Medellín nu zit: de me-
dewerkers meer betrekken bij de gehele organisatie, meer leiderschap tonen en ook meer ver-
antwoordelijkheid gaan leggen bij de jongeren in de wijk. Er zit genoeg potentieel bij de jeugd. 
Kernvragen daarbij zijn: “Hoe kun je jonge deelnemers er meer bij betrekken en hun talenten in-
zetten voor zowel de organisatie als voor de community waarin ze wonen?” Mooi werk voor Che 
Amigo dus. Tot aan april 2018 zijn we zijn we daar actief.  
We beginnen de trainingen met het gehele personeel en dat verloopt vanaf het begin redelijk 
soepel. Na een paar maanden starten zij het simultane proces met een groep jongeren uit de wij-
ken Bello Oriente en Carambolas. Wij coachen hen daarbij wanneer we in Medellín zijn. Het blijkt 
wel lastig om de jongeren te blijven motiveren. Ze geven snel op omdat hun vertrouwen broos is, 
omdat ze met de dag leven, er veel onverwachte narigheid gebeurt en omdat ze soms worden 
ingezet door ouders om te moeten werken. Sebastián (21) en Sandra (38) zijn de coördinatoren 
en pakken dat professioneel en georganiseerd aan. Ze maken met elkaar een plan om de jongeren 
voor langere tijd aan zich te binden. Ook moet het bewustzijn van de kinderen en jongeren wat 
betreft leiderschap omhoog: het besef dat ze zelf het heft in eigen handen kunnen nemen, zelfs 
in lastige situaties. In april krijgen alle trainers de Che Amigo certificaten. Ze zijn er blij en trots 
mee. Ze realiseren dat leiderschap een mooi goed is waar ze altijd wat aan hebben. Er liggen nog 
voldoende uitdagingen voor de Stichting. De bedoeling is dat ze nu vele jongeren in de komende 
jaren gaan trainen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   8 

3.5 Powerful girls Project  
  
Julie Roy is vanuit het Che Amigo leiderschapsprogramma een mooi initiatief gestart; Het Po-
werful Girls Project. Dit heeft ten doel om het zelfvertrouwen en de persoonlijke identiteit van 
jonge sociaal-cultureel achtergestelde meiden te versterken door middel van persoonlijke interac-
tieve werkboekjes waarin verschillende opdrachten staan die aansluiten op hun belevingswereld. 
Begeleiding en ondersteuning bij het maken van de opdrachten wordt gegeven vanuit ouders en 
sociaal werkers die hiertoe worden opgeleid d.m.v. workshops. Die workshops worden gegeven 
door Julie Roy de initiator en ontwerpster van de boekjes, overigens zelf afkomstig uit een pro-
bleemwijk. Che Amigo wil graag dit project steunen d.m.v. de financiering van de opstartfase.  Dit 
project heeft veel potentieel. We zullen dit jaar fondsenwerven voor de eerste “KIT” waarin de 
boekjes en hulpmiddelen zitten. Gedurende het hele jaar 2018 is Julie Roy actief met dit project 
voor vele jonge meiden. 
 

 
 

3.6 Persoonlijke ontwikkeling Aida Sanchez 
 
Onze Boliviaanse trainster Aida heeft vele jaren voor ons gewerkt. Dit jaar was ze in Amerika bij 
haar dochtertje. Met Che Amigo hebben we haar ondersteund om de Engelse taal te leren zodat 
ze ook hier een toekomst heeft.  

 

3.7 Uitgeven Boek Claudia Vaca 
 
Onze Boliviaanse trainster Claudia heeft vele jaren voor ons gewerkt. Dit jaar was ze werkzaam en 
woonachtig in Chili. Ze heeft een boek uitgebracht wat ze verkoopt aan studenten. Che Amigo 
heeft haar daarbij ondersteund.     
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3.8 Boekpresentatie, Leiderschap in mijn Community: Filmpje van boekpresentatie 

 
Op 18 november was de voor ons bijzondere dag. Op een prachtige locatie in Amsterdam hebben 
we ons boek, Leiderschap in mijn Community uitgegeven. Een ware happening. Ruim 100 geno-
digden waren aanwezig bij de boekpresentatie. Sprekers zoals Paul de Blot en Ruben van Zwieten 
hebben een mooi woord gesproken. Uiteraard waren er lekkere hapjes en drankjes, activiteiten 
voor de kinderen en live Latino muziek. Oprichter van de stichting en auteur van het boek Jasper 
Wegman gaf een inspirerend verhaal over de twaalf jaar projecten in Zuid Amerika. Het boek is 
deze dag geschonken aan de vele vrijwilligers, donateurs en sponsors van de afgelopen jaren. 

 

 

 
 Hoofdstuk 4 Vooruitblik 2019 
 

4.1 Integrale visie en uitbreiding 
 
Wij richten ons vooral op het versterken en ondersteunen van lokale organisaties omdat we gelo-
ven dat dat de meest duurzame manier van werken is. Wij doen dit door middel van training (we 
leiden onder andere trainers op, zodat zij vanuit de lokale context kunnen werken met jongeren) 
en coaching (professionaliseren van de organisatie en effectiever samenwerken). 

 

4.2  Ondersteuning op afstand in Colombia 
 
Onze lokale trainers zijn nu in staat om het programma ‘Leiderschap in mijn Community’ zelfstan-
dig aan te bieden. July Roy en Luz Carmen zijn in 2019 nog actief voor ons. Zo organiseren ze zelf 
het train de trainer programma voor zo’n 15 sociale leiders van verschillende organisaties. Het 
doel is dat deze opgeleide trainers weer jongeren in hun gemeenschap opleiden. Tevens is Julie 
Roy actief voor ons in de wijk La Boquilla en met het Powerful girls project. 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Henry%20Dam%20Dam/Downloads/Filmpje%20van%20boekpresentatie
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4.3 Communityontwikkeling in Lesbos blog: Van kamp naar campus 
 
Inmiddels zijn er alweer een aantal jaren vluchtelingenkampen binnen Europa. Met name op de 
Griekse eilanden is de situatie schrijnend voor tienduizenden mensen. Een aantal hulporganisaties 
zetten zich in voor een humaner beleid: De eerste levensbehoeften, steun bij informatie, ÉN 
community ontwikkeling. Hoe kunnen de mensen hun talenten blijven inzetten? Op welke wijze 
verliezen ze niet hun geduld en is het leven niet te uitzichtloos voor ze. Che Amigo kan hiermee 
steunen. Voor 2019 gaan we hier onze expertise in samenwerking met andere organisaties en 
vrijwilligers aanbieden. 

 

 
 

4.4  Tot Slot 
 
Als stichting die zo veel mogelijk geld aan het goede doel wil schenken houden wij de kosten zo 
laag mogelijk. Ook dat is ons in 2018 weer goed gelukt. De bestuursleden van Che Amigo willen 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd nogmaals bedanken en hopen op net zo veel steun in 
2019! 

 

 
 

 

 
 

 

 

blog:%20Van%20kamp%20naar%20campus
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Hoofdstuk 5  Jaarrekening 
 

5.1 Balans Stichting Che Amigo 
 

 31-12-2018 31-12-17 31-12-16 

Actief    

Vlottende activa    

Rabobank Verenigingspakket € 3.320 € 3.899 € 15.038 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening € 15.488 € 25.984 € 15.938 

Kas € 0 € 0 € 1.600 

 
   

Passief    

Eigen vermogen    

Reserve voor projecten € 18.809 € 29.883 € 32.576 

 

 

5.2   Verloopoverzicht eigen vermogen Stichting Che Amigo 

 

 2018 2017 2016 

Eigen vermogen per 1 jan € 29.883 € 32.576 € 10.935 

Inkomsten plus rente  € 19.799 € 25.498 € 51.014 

Uitgaven € 30.873 € 28.192 € 29.373 

Eigen vermogen per 31 dec. € 18.809 € 29.883 € 32.576 
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5.3 Winst & Verlies rekening Stichting Che Amigo 31 december 2018 

 

Inkomsten 2018 2017 2016 

Club van 100 donaties 6721 6847 8.560 

Blooming donatie   7.400 

Overige schenkingen  1.770  

Actie Tennisclub Joy 1100 1435 825 

Gift Stichting Haella  2000  

Stichting Wings of Support   6.798 

Rabobank Share 4 more  10000 15.000 

SHV Holding   10.000 

Rente Rabobank Bedrijfsspaarrekening 4 47 97 

Terug storting foutieve overboeking   300 

Actie School Boni Utrecht 2650   

Buro Heron op boekpresentatie 1000   

Donatie Christien Oudshoorn voor project Claudia en Aida 4340   

Project Uganda   2.035 

Verkoop boeken 2531   

Schenking voor Project La Boquilla 1453   

Schenking stichting Rofa  3.400  

Totaal inkomsten € 19.799 € 25.498 €51.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   13 

Uitgaven 2018 2017 2016 

Bankkosten 199 232 200,95 

Kosten inschrijving KvK   7,50 

Kosten bestuur (reiskosten) 146   

Fondsenwerving tekst en uitleg   240 

Website onderhouden 
161  

161,35 
38 

Boek drukkosten 6860   

Boek presentatie en promotiekosten 3561   

Project Studiebeurzen Martin en Anibal 
 1.600  

Terugboekingen van club van 100 250 240  

Reis-, en onkostenvergoeding vrijwilligers in Nederland   121 

Project Aida 4000   

Project Claudia 1340   

Project Medellin: Programma Leiderschap aan de organisatie Stichting 
Straatkinderen 

792 3232  

Project Cartagena: Leiderschapsprogramma inclusief reiskosten  1681  

Vrijwilligersbijdragen Jasper en Ivy 1300 3.000 1.750 

Project Luz Carmen 550   

Project La Boquilla 3177   

Project Powerful Girls 1275   

Project Maria in Colombia 1462   

Project Uganda   2.035 

Salarissen 25 de Mayo   6.798 

Techo para mi Pais (bijdrage)    

YES Suriname    

Leiderschapstrainingen Peru   13.253 

Saldo in kas   1.600 

Vliegtickets Colombia Jasper en Ivy  1845  

Project Colombia ** 5800 16.200 4.928 

Totaal uitgaven € 30.873 € 28.192 €29.373 
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TOELICHTING: 
 

** Jasper en Ivy zijn heel 2017 fulltime werkzaam geweest voor de Stichting Che Amigo om het 
programma Leiderschap in mijn community te trainen aan diverse sociale organisaties in Cartage-
na en Medellin.  Hiervoor ontvingen zij beiden een vergoeding van 800 euro per maand (inclusief 
vrijwilligersvergoeding) om aan de kosten van levensonderhoud te kunnen voldoen. 
 
*** Jasper en Ivy zijn in 2018 t/m april full time werkzaam geweest voor de Stichting Che Amigo in 
Colombia. Zij ontvingen een vergoeding van 800 euro per maand per persoon inclusief vrijwilli-
gersvergoeding. 
 
*** Ivy de Bruijn heeft in de maanden juni, juli en augustus full time gewerkt aan de vormgeving 
van het boek, Leiderschap in mijn Community. Hier ontving ze een vrijwilligersvergoeding voor 
van 150 euro per maand. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


