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Nieuwsbrief 2020- 2021 
 

Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Zoals u van ons gewend bent, hierbij onze jaarlijkse nieuwsbrief. Het is eigenlijk een 
soort aanvulling op de brief die u in november van ons ontvangen heeft.  
 
Als Nederlandse Stichting "Comedor Infantil" zijn wij nog steeds een grote donateur 
van het project. Het voortbestaan van het deelproject Creciendo Juntos, in het 
bijzonder, hangt bijna helemaal van onze stichting af. 
Comedor Infantil staat op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van 
de Belastingdienst *. 
 
Bolivia in 2020 
Bolivia heeft sinds november een nieuwe, wettelijk gekozen, regering.  
In het land merkt men een duidelijke splitsing tussen de groepen die deze regering 
omarmen en de mensen die bang zijn voor een dictatoriaal beleid ‘à la Venezuela’.  
Hierbij komt nog de grote dreiging van Corona; het is een spannende tijd vol met 
vraagtekens. 
Bijvoorbeeld, wanneer men met inentingen gaat beginnen. In Bolivia, net als in andere 
Zuid-Amerikaanse landen, gaat men gebruik maken van het Russische vaccin. Dat is 
voordeliger.  
Wat de scholen betreft, is het nog niet bekend of, wanneer en hoe ze open gaan. In 
normale omstandigheden zou dat in februari zijn. 
Het is gelukkig momenteel volop zomer en mensen leven veel buiten. 
 
Comedor Infantil (deelproject voor kinderen tussen 4 en 12) 
Het bestuur van  Comedor Infantil in Cochabamba, bestaande uit 5 leden, blijft 
overeind. Ze houden regelmatig contact met elkaar en staan paraat om het project, 
zodra de scholen open gaan, te herstarten.   
Het gebouw en de installaties blijven behouden.  
Afgelopen jaar is het uitdelen van kerstpakketten door de omstandigheden helaas ook 
niet doorgegaan. Voorlopig kan men slechts afwachten… 
 

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 (deelproject voor de 12+ groep) 
 
Bij dit deelproject, zijn de deuren van het lokaal waar de jongeren bij elkaar komen, 
door Corona, vanaf maart ook gesloten. Men heeft ook te horen gekregen dat het 
grote huis in de verkoop zal gaan en Creciendo Juntos zal in de loop van dit jaar 
moeten verhuizen. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om ze in hetzelfde kerkgebouw van Comedor 
onder te brengen; dit kan door gebruik te maken van andere tijden en roosters.  
 

 
 

Eind 2019 waren er 18 jongeren geslaagd voor 
hun opleiding computerkunde, assemblage en 
reparatie van computers en grafische 
vormgeving. De gebruikelijk diploma uitreiking 
in het voorjaar van 2020 kon geen plaatsvinden.  
 
Toto heeft zich sterk gemaakt om ervoor te 
zorgen dat de geslaagden alle papieren in orde 
kregen (dat is in Bolivia een echte “red tape”) 
en hun diploma in handen konden krijgen. 
Trots laten we u een paar foto’s zien van een de 
diploma uitreiking onder zeer geïmproviseerde 
Corona-omstandigheden. Zoals bijna altijd 
slagen de jongeren van Creciendo Juntos door 
hun inzet met heel hoge cijfers voor de vakken 
computerkunde, assemblage en reparatie van 
computers en grafische vormgeving!  



 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

De activiteiten in Nederland in 2020. 

• Aan begin van 2020 hebben we van het bedrijf DutZ [Collection] ook weer een 
belangrijke ondersteuning mogen ontvangen. 

• Onze donateurs zijn natuurlijk ook dit jaar weer onze vaste en vertrouwde bron 
van inkomsten!  

 
Onze website. 
Marjolein Sileon is nog altijd onze trouwe webmaster; haar vrijwillige bijdrage zorgt 
ervoor dat onze site er prima bij staat!  Neem er eens een kijkje!  Ook heeft zij naar 
aanleiding van ons extra nieuwsblad over de ontwikkelingen in Bolivia door de Covid-
19 pandemie hier ook op Facebook een bericht geplaatst. 
 
De financiën van Comedor Infantil. 
We beginnen zoals altijd met een overzicht 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 2020 hebben we in overleg met de vrijwilligers in Cochabamba geen 
overboekingen naar het  project in Bolivia gedaan.  
 

Balans 2020 Stichting Comedor Infantil 

 In begroot In werkelijk Uit begroot Uit werkelijk

Saldo 2019 1.857,16€     Aan Comedor Bolivia ($8.000) 5.350,00€    -€               

Saldo 2019 956098649 1.240,27€    

Saldo 2019 957863160 616,89€       

Donateurs 4.300,00€    3.397,84€       Bankkosten verzending 112,00€       

Donateurs incidenteel 910,00€          Kosten website -€                 51,88€           

Sponsors 1.500,00€    1.550,00€     Saldo 2020 2.196,16€    

Acties -€            -€             Saldo 2020 956098649 7.098,11€       

Rente 1,00€          0,03€           Saldo 2020 957863160 565,04€         

7.658,16€    7.715,03€    7.658,16€    7.715,03€        
 

 

In Uit

Saldo 2020 7.663,15€    Aan Comedor Bolivia ($8.000) 6.530,00€    

Donateurs (incl. incidenteel) 4.300,00€     Kosten verzending 112,00€       

Sponsors 1.400,00€     Kosten website 51,88€         

Acties -€            

Rente -€            Saldo 2021 6.721,15€    

13.363,15€   13.363,15€   

Begroting 2021 Stichting Comedor Infantil

 
 

Het startsaldo op de balans is doordat we in 2020  geen overboekingen hebben gedaan 
in 2021 aanmerkelijk gunstiger. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Covid-19 
pandemie verwachten wij toch dat het project dit jaar weer kan worden voortgezet. 
Wij zien daarbij de mogelijkheid  om zo nodig wat extra over te boeken b.v. voor de 
verhuizing van Creciendo Juntos. 



Het bestuur ziet het als verplichting om steeds  een reserve aan te houden om de 
continuïteit te garanderen.  
 
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 bij voorbeeld door een ANBI overeenkomst aan 
te gaan en van het voordeel voor uzelf een deel naar Comedor Infantil over te 
maken!!!  Hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Steeds meer donateurs maken gebruik 
van de mogelijkheid om hun gift aan Comedor Infantil te doen 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, en als 
voordeel voor de gever dat het bedrag volledig aftrekbaar is bij het invullen van het 
inkomstenbelasting formulier. Mocht u willen weten hoe dat werkt, neem dan gerust 
contact met ons op. 
 
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. 


