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Nieuwsbrief 
 
Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Zoals aan het begin van ieder jaar sturen wij aan onze vaste donateurs en onze sponsoren een nieuwsbrief. Ook aan 
hen die het afgelopen jaar een incidentele donatie aan Comedor infantil deden sturen wij dit jaar deze nieuwsbrief 
om hen te laten zien waar hun gift toe heeft bijgedragen. Wij hopen natuurlijk ook dat zij onze groep van vaste 
donateurs komen versterken.  
Ons devies blijft de kosten van de organisatie in Nederland zo laag mogelijk houden om zo veel mogelijk in Bolivia te 
bereiken.  
 
Ook nu willen we u middels deze brief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in 2014 omtrent Comedor 
Infantil.  
Wij willen u iets vertellen over de situatie in Bolivia en de financiën bij de stichting in Nederland. 
De Nederlandse Stichting "Comedor Infantil" is nog steeds een van de grootste donateurs van het project. 
Comedor Infantil staat op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de Belastingdienst. 
 
Bolivia in 2015 
De dames van het bestuur in Bolivia blijven nieuwe mensen werven om de continuïteit van de hulp te waarborgen.  
Het bestuur bestaat uit ca. 10 vrijwilligsters die al 30 jaar de motor zijn van het project. Sommigen van hen zijn ver in 
de 70 en 80 jaar oud!! Helaas zijn ons ook een aantal van hen in 2014 ontvallen waardoor er 5 nieuwe vrijwilligsters 
tot het bestuur zijn toegetreden. Daarnaast zijn er nog ca. 30 vrijwilligers actief. Hiernaast zijn de kokkinnen, leraren 
en maatschappelijk werker, allen in loondienst.  
 
Comedor infantil (kinderen tussen 4 en 12)    
 
Dit deel van het project bestaat nu al bijna 32 jaar.  
Het blijft een geslaagde formule om de jongere 
kinderen op weg te helpen: een dagelijkse maaltijd, 
schoolondersteuning door een betaalde lerares, 
maandelijkse bijeenkomsten met ouders of verzorgers. 
Dit jaar waren er een paar extratjes voor de kinderen. 
Op 10 april wordt in Bolivia de dag van het kind 
gevierd. Op die dag  aan het einde van de maaltijd 
kregen de kinderen een ijsje. Een echte tractatie. 
Verder was er het jaarlijkse paar schoenen, speelgoed 
en snoep met de Kerst.  
Het aantal ingeschreven kinderen is dit jaar meer dan 
170 geweest.  
 
 Comedor Infantil voldoet geheel aan de door de Belastingdienst aan een ANBI instelling gestelde eisen. 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ -- Comedor Infantil -- Zwolle 
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http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/


 
 
 
Creciendo Juntos (de 12+ groep) 
 
Dit deel van het project is een bekroning en een mooie afronding van de zorg en energie die in voorgaande jaren aan 
de jongere kinderen is gegeven. Dit deelproject bestaat intussen ook al 11 jaar. 
Naast de schoolondersteuning en verdere opleidingsmogelijkheden die Creciendo Juntos biedt, hebben deze 
jongeren in dit centrum een soort thuis gevonden waar ze met hun verhalen terecht kunnen.  Ze organiseren zelf 
allerlei activiteiten.  Dit heeft effect op hele gezinnen! Toto, onze betaalde coach, is de kartrekker van dit project. 
 
De ondersteuning splitst zich in:  

- de cursussen die jongeren onder auspiciën van Comedor elders mogen volgen: computerkunde, samenstellen en 
repareren van computers, Engels en grafisch ontwerp. Deze cursussen geven de mogelijkheid om een diploma te 
behalen die vergelijkbaar is met het Nederlandse MBO niveau 2 of 3.  

- de ondersteunende lessen die in het centrum zelf georganiseerd worden. Het gaat om schoolvakken zoals 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, talen.  Ook het helpen met projecten die de school vereist.  Hiervoor 
worden de diensten van leraren of stagiaires ingehuurd. Hieraan deden dit jaar gemiddeld 15 jongeren mee. De 
lessen worden na schooltijd gegeven tussen 16:30 en 20:30.  

 
17 mei 2014 kon aan 19 jongeren die aan het 
instituut CIPEC sinds het vorige jaar 
cursussen volgden de diploma’s worden 
uitgereikt voor computerkunde en grafisch 
ontwerper. De kinderen kwamen uit 15 
gezinnen. 
 
14 december 2014 kon aan nog eens 20 
jongeren de diploma’s worden uitgereikt. 
 
 
 
 

Ester Lopez een nichtje van de voorzitter bracht tijdens familiebezoek aan Bolivia ook een bezoek aan Comedor 
Infantil/Creciendo Juntos en was erg onder de indruk van het werk daar. Zij schreef voor onze website 
http://www.comedorinfantil.org/creciendo-juntos/ haar ervaringen op en interviewde een aantal jongeren.  
 
De activiteiten in Nederland in 2014. 
 
Van de bijzondere acties die we hebben kunnen doen willen we hier in het bijzonder noemen: 

 

 De Kerstactie van leerlingen van de opleiding Vrij en Gastvrij Toerisme van ROC Landstede. 
Opbrengst ca. € 1.118,00 in 2014. De actie is op het moment van schrijven nog niet voorbij dus kan nog 
mooier uitpakken. Op onze website kunt u hierover binnenkort meer lezen. 

 

 De chocoladeletteractie die met veel inzet van betrokken collega’s en leerlingen van ROC Landstede ook dit 
jaar weer een succes is geweest. 

 

 Enkele bedrijven leverden dit jaar een bijzondere bijdrage. 
Dat was dit jaar wederom Hoorcentrum Wezep. 
Aan begin van 2014 hebben we ook DutZ [Collection] als belangrijke sponsor mogen begroeten.  
Op de startpagina van onze website vindt u dan ook een vermelding van deze twee voor ons belangrijke 
sponsoren. (Klik ook eens op de logo’s van deze bedrijven) 

 

 De vaste groep donateurs zijn ook dit jaar weer ons reddingsvest! Met de vaste, maar ook de vele 
onverwachte bijdragen die wij van hen ontvingen, zijn deze donateurs heel erg belangrijk voor de 
continuïteit. Dit ziet u ook in het financiële overzicht. Dat deden zij onder meer door, in plaats van cadeaus 
voor een jubileum of een 50e verjaardag te vragen, een storting op de rekening van Comedor Infantil te 
laten doen door hun vrienden en bekenden. 

 

http://www.comedorinfantil.org/creciendo-juntos/


Onze website. 
Marjolein Sileon heeft ook het afgelopen jaar als webmaster onze  website beheerd. Neem er eens een kijkje! 
(http://www.comedorinfantil.org). Zij doet al deze werkzaamheden als vrijwilliger!  
 
De financiën van Comedor Infantil. 
Ook dit maal willen we een overzicht geven van wat wij hier in Nederland in de afgelopen jaren hebben kunnen 
realiseren. In de volgende grafiek geven we een overzicht van de bedragen die per jaar aan Comedor Infantil  in 
Bolivia zijn overgemaakt. We geven steeds het bedrag in Euro's (rood) en daarnaast het bedrag dat dit in US dollars 
(blauw) vertegenwoordigde, naast elkaar weer. 
  

 
Balans van de Stichting Comedor Infantil in Nederland over het jaar 2014 en de begroting voor 2015. 

Begroot in Werkelijk in Begroot Werkelijk uit

Saldo 2013 6.639,11€     Aan Comedor Bolivia ($10.000) 7.400,00€      7.686,64€             

Saldo 2013 956098649 4.340,58€       

Saldo 2013 957863160 2.298,53€       

Donateurs 3.363,24€     2.432,84€        Kosten verzending 112,00€          112,00€                

Donateurs incidenteel 1.558,50€       

 Nog retour te ontvangen van 

verzending   2,34€                    

Sponsors 1.340,00€       Saldo 2014 4.048,51€      

Acties 1.458,16€     2.357,48€       Saldo 2014 956098649 4.803,63€            

Rente 100,00€         10,04€             Saldo 2014 957863160 1.733,36€            

11.560,51€   14.337,97€    11.560,51€    14.337,97€          

Begroting 2015

In Uit

Saldo 2014 6.536,99€     Aan Comedor Bolivia ($10.000) 7.400,00€      

Donateurs (incl. incidenteel) 3.000,00€      Kosten verzending 112,00€          

Sponsors 1.250,00€     

Acties 1.500,00€     -€                 

Rente 50,00€           Saldo 2015 4.824,99€      

12.336,99€   12.336,99€    

Balans 2014
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Zoals u kunt zien hebben we afgelopen jaar twee maal  een bedrag overgemaakt naar Bolivia.  
We konden mede door uw inzet  $10.000 overmaken naar het  project.  
We hebben, de begin van dit jaar uitgesproken verwachting, waar kunnen maken; in maart hebben we $ 5.000 en 
aan het einde van het jaar hebben we weer een bedrag van $ 5.000  overgemaakt. De verwachting is dat wanneer 
alle donateurs en sponsors ons blijven steunen, we ook in 2015 aan de $10.000 kunnen komen.  
 
Veel van onze vaste donateurs hielpen ons dit jaar met een extraatje, klein maar soms ook groot. Ook de acties, die 
voor het grootste deel incidenteel van aard zijn  brachten iets meer op dan vooraf geschat. 
 
We blijven steeds  een reserve aanhouden om de continuïteit te garanderen, zodat aangevangen cursussen van de 
12 + groep kunnen worden afgerond. De Boliviaanse vrijwilligers hebben meerdere malen hun grote dank 
uitgesproken over de steun die zelfs tijdens deze economisch moeilijke tijden aan het project is gegeven. 
 
Onze dank gaat uit naar mevr. C. Veldkamp die over 2014 de financiën van de Stichting Comedor Infantil heeft 
gecontroleerd en deze akkoord heeft bevonden. 
 
Tenslotte 
Uw steun blijft hard nodig. Wij doen dan ook een dringend beroep op u (indien u dat kunt) uw steun nog wat te 
vergroten!!!   
 
Initiatieven voor nieuwe acties en het in uw omgeving werven van nieuwe donateurs of bevriende bedrijven zijn van 
harte welkom. Bedrijven die ons steunen kunnen een link op onze startpagina krijgen om daarmee met recht de titel 
“sociaal verantwoordelijk bedrijf” te dragen.  
Daar waar nodig, kunt u op de volle medewerking van het bestuur van Comedor Infantil in Nederland en Bolivia 
rekenen.  
 
Namens al de kinderen in Cochabamba, bij voorbaat bedankt!  
 
Carmen Bleumer 
Voorzitter Stichting Comedor Infantil Nederland. 
 


