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Beste ………………………………………… ……………..vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Met deze jaarlijkse brief willen we u wederom op de hoogte brengen de ontwikkelingen omtrent Comedor 
Infantil. Wij willen u iets vertellen over de gang van zaken in Bolivia en de financiële situatie 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 2012 
 
De dames van het bestuur doen hun best om jongere vrijwilligers aan te trekken; dit is in Bolivia erg lastig. 
De meeste jongere mannen en vrouwen hebben het erg druk met hun gezinnen en werk binnen en/ of 
buitenshuis.  
Het bestuur bestaat uit 10 (oudere) dames die al bijna 30 jaar de motor zijn van het project. Daarnaast 
zijn er nog 30 vrijwilligers actief. Een lijst van zo'n 20 'vriendinnen' van Comedor bieden incidenteel 
medewerking aan de activiteiten.  Hiernaast zijn de kokkinnen, leraren en maatschappelijk werker, allen in 
loondienst. In mei 2013 zal het 30 jarig bestaan in Bolivia een feit zijn. 
 
Comedor infantil (kinderen tussen 4 en 12)    
 
Dit deel van het project is qua opzet ongewijzigd 
gebleven: de dagelijkse maaltijd, de 
schoolondersteuning door een betaalde lerares, 
de maandelijkse bijeenkomsten met ouders of 
verzorgers en de jaarlijkse paar schoenen en 
snoep met de Kerst.  
Wel is dit jaar het aantal ingeschreven kinderen 
met ca. 200 kinderen weer wat hoger dan vorig 
jaar.  
     
 

 
 
Creciendo Juntos (de 12+ groep) 
 
De belangstelling voor dit deel van het project is nog steeds erg groot.  Niet alleen jongeren die gekozen 
hebben om een vaardigheid te leren doen hier aan mee.  
Ook jongeren die in dit centrum een soort thuis gevonden hebben waar ze met hun verhalen terecht 
kunnen.  Hier in Nederland zou je dit een 'jeugdhonk' kunnen noemen.  
 
In dit centrum staan 5 computers waar ze gebruik van kunnen maken.  Er ligt een reserveringslijst bij.  
De jongeren die bij Creciendo Juntos horen, variëren in leeftijd en activiteiten.  
Toto, de kartrekker van dit project, heeft ons de overzichten laten zien van: 
- de cursussen die jongeren afgelopen jaar onder auspiciën van Comedor elders hebben afgerond: 

computerkunde, samenstellen en repareren van computers, Engels en grafisch ontwerp.  
- de ondersteunende lessen die in het centrum zelf georganiseerd worden. Het gaat om schoolvakken 

zoals wiskunde, natuurkunde, talen.  Hiervoor worden de diensten van leraren of stagiaires ingehuurd.  



 
 
Op zondag 9 december 2012 hebben 36 jongeren van Creciendo Juntos hun diploma in ontvangst mogen 
nemen!  
Door dit werk zorgen we ervoor dat veel jongeren een kans krijgen; ze worden de toekomstige leiders en 
begeleiders van de generaties die nog komen.   
 
De activiteiten in Nederland in 2012. 
 
De acties die we hebben kunnen doen zijn beperkt 
gebleven.  
 
We willen in ieder geval noemen de 
chocoladeletteractie die met veel inzet van betrokken 
collega's van Landstede toch weer een succes is 
geweest. 
 
Ook de inzet van Ferhat Topcu die als deel van zijn 
stage een actie moest organiseren willen we niet 
onbenoemd laten. Hij heeft op zaterdag 24 november 
2012 een spinningmarathon georganiseerd in 
Sportschool Vital Palace in Zwolle.  
 
Ook een drietal (klein-)kinderen van een van onze donateurs Liselot,  Ella en Melissa haalden € 108  op 
met hun actie voor Comedor Infantil.  
 
Ook Hoorcentrum Wezep leverde dit jaar weer een luisterrijke bijdrage. 
 
De vaste groep donateurs zijn ons reddingsvest! Met de vaste- en de incidentele bijdragen zijn deze 
donateurs heel erg belangrijk voor de continuïteit zoals u in het financiële overzicht .  
 
Onze website. 
Afgelopen jaar hebben we ook onze website moeten verhuizen. Wij konden niet langer gebruik maken van 
de serverruimte die ons tot op heden kosteloos ter beschikking werd gesteld. Wij willen hierbij onze 
webmaster Marga de Bruijne bedanken voor het werk dat ze heeft verzet om de site op een andere server 
weer in de lucht te krijgen. 
 
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 en daarnaast het 
bedrag dat dit in US dollars vertegenwoordigde, naast elkaar weer. 
 

Stortingen aan Comedor Bolivia
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 Balans van de Stichting Comedor Infantil in Nederland over het jaar 2012 en de begroting 

voor 2013.  
 
 

Begroot in Werkelijk in Begroot uit Werkelijk uit

Saldo 2011 8.062,66€     8.062,66€     

Aan Comedor Bolivia ($ 15.000) 11.000,00€   

Aan Comedor Bolivia ($ 10.000) 7.912,40€     

Donateurs 4.000,00€     2.604,26€      Kosten verzending 165,00€        55,00€          

Gift Incident Donateurs 1.081,50€     

Gift KVK 24,08€          KvK 26,64€          24,08€          

Acties 3.000,00€     1.512,35€     

Rente 300,00€        95,96€          Saldo 2012 4.171,02€     5.389,33€     

15.362,66€   13.380,81€   15.362,66€   13.380,81€   

Begroting 2013

In Uit

Saldo 2012 5.389,33€     Aan Comedor Bolivia ($10.000) 7.912,40€     

Donateurs (incl. incidenteel) 3.700,00€      Kosten verzending 165,00€        

Acties 1.500,00€     KvK -€              

Rente 100,00€        Saldo 2013 2.611,93€     

10.689,33€   10.689,33€   

Balans 2012

 
 
 
Zoals u kunt zien hebben we afgelopen jaar onze niet zo grote reserves opnieuw moeten aanspreken. Er 
kwam minder binnen dan dat wat we naar Bolivia zonden. Ook konden we in plaats van de voorgenomen 
$15.000 slechts $ 10.000 overmaken naar het  project in Bolivia. Dit werd opnieuw veroorzaakt door de 
lagere inkomsten van de acties, die voor het grootste deel incidenteel van aard zijn. Ook proberen we 
steeds een reserve aan te houden om de continuïteit te garanderen zodat aangevangen cursussen van de 
12 + groep kunnen worden afgerond.  
 
Onze dank gaat uit naar mevr. C. Veldlkamp die over 2011 en 2012 de financiën van de Stichting Comedor 
Infantil heeft gecontroleerd, ons heeft geadviseerd m.b.t. de boekhouding en deze akkoord heeft 
bevonden. 
 
Tenslotte 
Uw steun is zoals u ziet nog steeds 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 zijn van harte welkom en kunnen rekenen op de volle  medewerking van het bestuur 
van het project in Nederland en Bolivia. Wij hopen dan ook dat het nu voorzichtig begrootte eindsaldo in 
2013 in de praktijk straks wat hoger zal blijken om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen. 
 
Namens al de kinderen in Cochabamba, bij voorbaat bedankt!  
 
Carmen Bleumer 
Voorzitter Stichting Comedor Infantil Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het van u ontvangen bedrag in 2012 was € 


