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Nieuwsbrief 2018- 2019
Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL,
Traditiegetrouw, ontvangt u hierbij onze jaarlijkse nieuwsbrief! Op deze manier hopen we u inzicht te geven in wat
er met uw gift in 2018 is bereikt.
Aan het begin van het jaar zijn wij op familiebezoek in Bolivia geweest en konden we met eigen ogen zien wat er
allemaal gebeurde en natuurlijk, met vrijwilligers en medewerkers in gesprek gaan.
De Nederlandse Stichting "Comedor Infantil" is nog steeds een van de grootste donateurs van het project. Gelukkig
zijn er ook andere bronnen van inkomsten, zowel in geld als ook natura, van vrienden en bekenden van de
Boliviaanse vrijwilligsters.
Comedor Infantil staat op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de Belastingdienst *.
Bolivia in 2018
De groep vrijwilligsters in Bolivia is gelukkig aangevuld met een aantal jongere mensen; dit was nodig aangezien veel
ouderen door leeftijd of ziekte vertrokken en ook overleden zijn. Deze nieuwe aanwas is heel belangrijk om de
continuïteit van de hulp te waarborgen.
Comedor Infantil bestaat uit twee deelprojecten.
Comedor infantil (deelproject voor kinderen tussen 4 en 12)
Met trots vermelden we dat Comedor Infantil in 2018, 35 jaar bestaat. 25 jaar ervan zijn wij, vanuit Nederland een
van de belangrijkste supporters van het project.
De maaltijdverstrekking en begeleiding van deze kinderen loopt nog steeds als een rode draad door het project.
Iedere schooldag en door het hele schooljaar (niet in het weekend of tijdens vakanties), is het gebouw van Comedor
open voor tussen 150 tot 200 kinderen.
Bij het aanmelden van een kind voor het project, binden de ouders zich om een dag per maand (afhankelijk van
situatie en werk) mee te draaien met het verstrekken van de maaltijden. Deze betrokkenheid bij het project is
belangrijk. Hulp kan directer geboden worden en het geheel voelt als ‘een grote familie’. De lerares in dienst is een
motor in het begeleiden en ondersteunen van de kinderen met alle spel- en school gerelateerde zaken.

•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

Comedor is nog steeds bezig dagelijks 20 maaltijden te verstrekken aan een opvanghuis voor kinderen met ernstige
brandwonden. Het betreft veelal kinderen afkomstig van het platteland die nog verder moeten herstellen.
Aangezien deze kinderen het gebouw van Comedor niet kunnen bezoeken, worden de maaltijden naar hun opvang
gebracht.
De maandelijkse bijeenkomsten met de
ouders/verzorgers gaan nog steeds door. Er is nu gekozen
voor de laatste dinsdag van de maand. De onderwerpen
die besproken worden zijn gevarieerd; deze worden
gekozen op basis van wat de vrijwilligsters zien in hun
dagelijkse omgang met de kinderen en hun gezinnen.
Men praat over gezondheid, opvoedkunde, hygiëne,
gevoel van eigen waarde, etc. Hierbij mag Comedor
rekenen op de vrijwillige medewerking van professionals
op het gebied van psychologie, gynaecologie,
tandheelkunde ed.
Het aantal ingeschreven kinderen is in 2018 rond de 200
geweest.
Bijeenkomst met de ouders/verzorgers.

Het herstelwerk en in goede staat brengen van tafels, stoelen, toiletten, muren en deuren is in de loop van 2018
afgerond. Dit is voor de komende jaren een zorg minder bij het plannen van de activiteiten.
Voor de Kerst hebben de kinderen dit jaar een tas met lekkers gekregen, samen met een polo-shirt.
Creciendo Juntos (deelproject voor de 12+ groep)
Creciendo Juntos is nog steeds een mooie afronding van de zorg en energie die in voorgaande jaren aan de jongere
kinderen is gegeven. Deelname aan dit deel van het project is vrijwillig, maar, eenmaal besloten om mee te doen,
tekenen de jongeren en ook hun ouders/verzorgers voor volledige participatie, het respecteren van de regels en de
gemaakte afspraken.
Creciendo Juntos biedt de jongeren letterlijk een figuurlijk een ruimte, een tweede thuis waar ze welkom zijn,
zichzelf mogen zijn, en leren delen met elkaar. Veel nadruk wordt gegeven aan waarden en normen, iets wat
bepalend is voor de rest van hun leven. Ze organiseren zelf allerlei activiteiten (excursies, lezingen en feesten).
Toto, onze betaalde coach, is de kartrekker van dit project. Hij wordt bijgestaan door Juan Carlos, en ex-bezoeker
van Comedor die nu een aanstelling heeft als medewerker van dit deelproject.

Toto begeleidt de kinderen met het huiswerk

Creciendo Juntos biedt tevens aan de ingeschreven jongeren:
- de mogelijkheid om cursussen te volgen bij CIPEC, een particulier opleidingscentrum voor ICT en
Commerciële vakken in Cochabamba. De samenwerking met dit opleidingscentrum is een geslaagde actie:
onze jongeren krijgen er een deelbeurs, die, aangevuld met een participatie van Comedor én een eigen
bijdrage naar kunnen, de kosten van de opleiding volledig dekt.
- de ondersteunende lessen die als doel hebben jongeren hun middelbare school diploma te helpen behalen;
deze worden in het centrum zelf georganiseerd. 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. De lessen worden na schooltijd gegeven tussen 16:30 en 20:30.

In oktober 2018 is er een extra diploma uitreiking, deze keer voor 19 jongeren, op dezelfde vakken als hierna
genoemd.

Hierboven de uitnodiging en lijsten van geslaagden.

Op 9 december 2018 is er voor de 15e maal een diploma uitreiking geweest. Deze keer konden 20 jongeren hun
diploma’s in ontvangst nemen, 9 meisjes en 11 jongens. Ze slaagden voor computerkunde, assemblage en reparatie
van computers en grafische vormgeving
De activiteiten in Nederland in 2018.
• Aan begin van 2018 hebben we van het bedrijf DutZ [Collection] ook weer een belangrijke ondersteuning
mogen ontvangen.
• Ook van een Rotary afdeling in het westen van het land hebben we een onverwachte mooie bijdrage mogen
ontvangen.
• Onze donateurs zijn natuurlijk ook dit jaar weer onze vaste en vertrouwde bron van inkomsten!
Onze website.
Marjolein Sileon heeft ook het afgelopen jaar als webmaster onze website beheerd en steeds weer er voor gezorgd
dat deze up-to-date bleef. Neem er eens een kijkje! (http://www.comedorinfantil.org). Vooral de AVG wetgeving
heeft ons dit jaar veel werk bezorgd. Maar ook deze werkzaamheden zijn door Marjolein en een van onze
vrijwilligers zelf uitgevoerd.
De financiën van Comedor Infantil.
We beginnen zoals altijd met 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.

Afgelopen jaar hebben we twee maal een bedrag van $ 4.000 overgemaakt naar het project in Bolivia.
We konden dit mede door uw inzet doen. De koersverhouding Euro/Dollar is aan het begin van het afgelopen jaar
wat verbeterd en redelijk stabiel gebleven. De Boliviaanse munteenheid de BOB (Boliviano) is meer Dollar dan Euro
gerelateerd vandaar dat onze zendingen in Dollars geschieden.

Balans 2018 Stichting Comedor Infantil
In begroot
Saldo 2017

€

€

Saldo 2017 956098649
€

Uit begroot

€

621,97
3.087,84

€

417,50

Donateurs incidenteel

Aan Comedor Bolivia ($8.000)

€

Kosten verzending

€

Saldo 2018

€

Uit werkelijk

7.700,00 €

6.945,29

112,00 €

112,00

3.663,40

3.000,00 €

Saldo 2017 957863160
Donateurs

In werkelijk

4.284,97

1.922,49

Sponsors

€

1.400,00 €

2.000,00

Acties

€

1.000,00 €

505,00

Saldo 2018 956098649

€

Rente

€

50,00 €

-

Saldo 2018 957863160

€

615,93

€

9.734,97 €

9.734,49 €

10.295,71

10.295,71

€

2.622,49

We hebben, de begin van dit jaar uitgesproken verwachting waar kunnen maken; in juli hebben we $ 4.000 en in
december hebben we weer een bedrag van $ 4.000 overgemaakt. Het saldo op onze rekeningen aan het einde van
2018 is iets groter dan begroot. Dit is te danken aan onze vaste en incidentele donateurs die ons dit jaar met een
extraatje, klein maar soms ook groot hebben geholpen. Ook maken steeds meer donateurs gebruik van de
voordelen van het schenken via de ANBI regeling van de Belastingdienst, met als voordeel voor Comedor Infantil dat
we daarmee meer continuïteit over langere termijn kunnen bieden aan het project in Bolivia.

Begroting 2019 Stichting Comedor Infantil
In

Uit

Saldo 2018

€

3.238,42

Donateurs (incl. incidenteel)

€

3.500,00

Sponsors

€

1.500,00

Acties

€

Rente

€

1,00

€

8.239,42

Aan Comedor Bolivia ($6.000)
Kosten verzending

€

5.500,00

€

112,00

Saldo 2019

€

2.627,42

€

8.239,42

-

Aangezien het startsaldo op de balans in 2019 toch ruim € 1.000 lager is dan in vorige jaren en het bestuur het als
verplichting blijft zien om steeds een reserve aanhouden om de continuïteit te garanderen, heeft het bestuur de
verwachte overboekingen naar Comedor Infantil voor het jaar 2019 vooralsnog naar beneden bijgesteld. Daarmee
kunnen aangevangen cursussen van de 12 + groep ook in het volgende jaar altijd worden afgerond.
Mochten in de loop van het jaar 2019 de inkomsten de verwachting alsnog overtreffen, zal het bestuur besluiten de
begroting bij te stellen.
Het bestuur hoopt natuurlijk dat we ook in 2019 alsnog aan de $8.000 kunnen komen.
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 van Comedor Infantil en deelnemers in Creciendo Juntos in Cochabamba, bij voorbaat
bedankt!
Carmen Bleumer
Voorzitter Stichting Comedor Infantil Nederland.

