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Nieuwsbrief 
 
Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Dit jaar beginnen we opnieuw door een nieuwsbrief te sturen aan onze donateurs en sponsors. Ook sturen we deze 
nieuwsbrief aan hen die het afgelopen jaar een incidentele donatie aan Comedor Infantil hebben gedaan, om hen te 
laten zien waar hun gift toe heeft bijgedragen.  
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 is erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de Belastingdienst. 
 
Bolivia in 2015 
Het bestuur in Bolivia wordt langzaam maar zeker wat verjongd. Dit is heel belangrijk om de continuïteit van de hulp 
te waarborgen.  
Helaas is ook een aantal van de vrijwilligers in Bolivia ons in 2015 ontvallen. Recent is mevrouw Pettenkoffer, 
medeoprichtster en penningmeester van Comedor Infantil in Cochabamba overleden. Haar taken zijn inmiddels door 
een andere vrijwilligster overgenomen. 
 
Comedor infantil (kinderen tussen 4 en 12)    

 

 

 

 

De kraam 
van 
Comedor 
Infantil  

 
 

 
Dit jaar hebben we van dichtbij mogen zien en ook meegewerkt aan de activiteiten die de vrijwilligers zelf 
ondernemen om fondsen te werven in Cochabamba. Een voorbeeld is de grote markt in juli op het plein van de wijk 
Cala-Cala. Comedor had daar een kraam voor een tombola: veel mooie prijzen werden verloot/verkocht. Alle prijzen 
waren door vrienden en familieleden van de vrijwilligers van Comedor Infantil geschonken.  
Weken van tevoren werden door een aantal vrijwilligers, waaronder onze voorzitster, alle prijzen ingepakt en van 
een lotnummer voorzien. De allerbeste producten werden apart gehouden voor een andere loterij later in het jaar. 
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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Creciendo Juntos (de 12+ groep) 
 
Na in Bolivia het project een aantal maanden van dichtbij te hebben gevolgd, kunnen we zonder aarzeling herhalen 
wat we vorige jaren al schreven: Creciendo Juntos 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 meer dan 12  
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 dat 
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 wordt geholpen bij projecten die door de 
jongeren voor hun school moeten worden gedaan.  
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.  

- Met trots kunnen we melden dat ondersteuning in de werkzaamheden en organisatie van Creciendo Juntos 
momenteel ook uitgevoerd wordt door jongeren die jaren eerder door Creciendo Juntos werden opgevangen. 
Met hun kennis en ervaring zijn zij een belangrijke factor bij de opvang van de nieuwkomers. 

- Het aantal aanmeldingen voor Creciendo Juntos groeit nog steeds. De coach Toto, zorgt ervoor dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt met de ouders/ 
verzorgers van de pupillen. Dit is belangrijk om te 
vermijden dat jongeren te makkelijk afhaken. In 
2015 is geen enkele jongere die aan het 
cursusprogramma deelnam, afgehaakt. 

- 13 december 2015 konden  20 jongeren hun 
diploma’s in ontvangst nemen. 

 
Vorig jaar kwam Remco López tijdens zijn bezoek aan 
de 2 projecten van Comedor op het idee om korte 
interviews te houden met mensen rond het project. 
Deze korte interviews worden, met foto’s, sinds eind 
vorig jaar op facebook geplaatst. Hierop krijgen we 
veel positieve reacties. 
 

 
Een van de op Facebookgeplaatste foto’s bij een interview. 

 



De activiteiten in Nederland in 2015. 
 
Het aantal bijzondere acties is beperkt gebleven, mede doordat onze voorzitster Carmen Bleumer, afscheid heeft 
genomen van haar werk bij Landstede. Wel te benoemen zijn: 
 

 Een nagekomen bedrag, onderdeel van de actie  Serious Request, (waaronder een benefietdiner 
georganiseerd door een groep studenten van de opleiding Horeca van ROC Landstede). 

 De chocoladeletteractie die dit jaar ook weer een succes was. 

 Aan begin van 2015 hebben we van het bedrijf DutZ [Collection] ook weer een belangrijke ondersteuning 
mogen ontvangen. 

 Een 50-jarig-verjaardagsfeestje van een vriend van Comedor en de afscheidsbijeenkomst van onze 
voorzitster, hebben ook een aardig bedrag opgebracht. 

 Onze donateurs zijn natuurlijk ook dit jaar weer onze vaste en vertrouwde bron van inkomsten! Met de 
vaste, maar ook de vele onverwachte bijdragen die wij van hen ontvingen, zijn ze heel erg belangrijk voor 
de continuïteit. Dit alles ziet u ook in het financiële overzicht. 
 

 
 
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. 
 

  
 

http://www.comedorinfantil.org/


Balans 2015 Stichting Comedor Infantil 

In Uit Werkelijk uit

Saldo 2014 6.536,99€     Aan Comedor Bolivia ($10.000) 7.400,00€      9.048,82€             

Saldo 2014 956098649 4.803,63€       

Saldo 2014 957863160 1.733,36€       

Donateurs 3.000,00€     2.397,84€          Kosten verzending 112,00€          112,00€                

Donateurs incidenteel 1.025,00€        Saldo 2015 4.824,99€      

Sponsors 1.250,00€     1.500,00€        Saldo 2014 956098649 2.465,55€            

Acties 1.500,00€     2.012,01€       Saldo 2014 957863160 1.933,10€            

Rente 50,00€           87,63€             

12.336,99€   13.559,47€    12.336,99€    13.559,47€           
 
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 2016 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. 
 
 

Begroting 2016 Stichting Comedor Infantil

In Uit

Saldo 2015 4.398,65€     Aan Comedor Bolivia ($10.000) 9.500,00€      

Donateurs (incl. incidenteel) 4.000,00€      Kosten verzending 112,00€          

Sponsors 2.000,00€     

Acties 1.000,00€     

Rente 50,00€           Saldo 2016 1.836,65€      

11.448,65€   11.448,65€     
 
 
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. 
 
Eind september 2015 hebben we via een extra nieuwsbrief onze donateurs nog gewezen op de mogelijkheid van de  
aftrek van uw giften. De belastingdienst heeft de regels daaromtrent veranderd/vereenvoudigd. Dit kan nu al veel 
eerder en helemaal. Maar dan moet het wel een periodieke gift zijn voor een periode van ten minste 5 jaar. 
Mocht u daar ook gebruik van willen maken en meer van willen weten neem dan contact op met ons. 
 
 
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. 


