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Nieuwsbrief 2021- 2022 
 
Beste vriend (in) van COMEDOR INFANTIL, 
 
Hierbij onze jaarlijkse nieuwsbrief. Het is een soort aanvulling op de brief 
die u in augustus 2021 van ons ontvangen heeft.  
In januari jl. ben ik een aantal weken op familiebezoek in Cochabamba 
geweest. De belangrijkste motivatie voor de reis was het zien en delen van 
wat tijd met mijn vader (intussen 96 jaar oud); daarnaast heb ik, natuurlijk,  
contact met het bestuur van Comedor opgenomen. Door de grote stijging 
van besmettingen in januari (voornamelijk Omikron), is onze vergadering van 
13 januari, helaas, telefonisch en online geweest.  
 
Bolivia in 2021 
Comedor Infantil (deelproject voor kinderen tussen 4 en 12) en  
Creciendo Juntos (deelproject voor de 12+ groep) 
 
Tijdens mijn verblijf waren alle scholen in Bolivia nog met zomervakantie.  
Half februari gingen de meeste scholen open, deels met presentie 
onderwijs en deels online.  
Het bestuur van Comedor was op dat moment nog druk bezig om, bij de 
gemeente, de bruikleen van het gebouw (de oude kerk) van Comedor 
officieel te verlengen. Dit is een langdurig (en soms frustrerend) 
opeenstapeling van papieren, verzoekformulieren, bewijzen, 
contactpogingen, telefoontjes, etc. waarbij de verantwoordelijke 
ambtenaren steeds schijnen te wisselen en niet op de hoogte van de 
verzoeken blijken te zijn…   
Waarom is het belangrijk om dit in orde te hebben?  
Het is de bedoeling dat de activiteiten van Creciendo Juntos en Comedor 
Infantil  samen in het oude kerkgebouw gaan komen. Dit betekent 



investeren in het periodieke onderhoud van het gebouw en ook in het 
optimaal indelen en uitrusten van de binnenruimtes.  
Het bestuur heeft een opzet voor een rooster gemaakt, waarbij Creciendo 
Juntos en Comedor Infantil elkaar afwisselen in tijden en ruimtes, met een 
volledige bezetting van het gebouw, van 08.30 tot 18.00. 
Zodra er groen licht komt, zal het bestuur hieraan beginnen.  
Tijdens het gesprek heb ik duidelijk gemaakt dat informatie vanuit Bolivia 
van levensbelang is voor ons in Nederland om het project te blijven 
ondersteunen. Dat zijn we hier, als stichting, aan onze donateurs verplicht. 
Het bestuur heeft meermaals aangegeven dat de donaties vanuit Nederland 
onmisbaar zijn om het project aldaar in leven te houden. Daarom zijn ze ook 
bereid om met meer regelmaat een zoomgesprek met ons te houden.  
 
Toto heb ik ook persoonlijk mogen ontmoeten en spreken. Zijn hart ligt nog 
bij Creciendo Juntos, het is een onmisbaar deel van zijn leven en hij zou, als 
er een beroep op hem gedaan wordt, weer zijn energie en enthousiasme in 
dit deelproject steken.  Het bestuur van Comedor weet ervan en, zodra het 
kan, zal ook graag met hem in zee gaan…  
 
 
De activiteiten in Nederland in 2021. 
Wij proberen, als er nieuws uit Bolivia is, dit ook tussen de jaarlijkse 
nieuwsbrieven door naar u te communiceren. Wij doen dat in beperkte mate, 
vorig jaar in augustus jl. 
In december heeft het bestuur de jaarlijkse vergadering gehouden. Onze 
penningmeester van het eerste uur Marga de Bruijne gaf ruim voor die 
vergadering aan dat zij om persoonlijke redenen graag wilde stoppen met 
deze taak. Wij hebben haar bedankt voor haar inzet en is door een van de  
bestuursleden van een bloemetje voorzien.  
We hebben Jaime López bereid gevonden om haar taak over te nemen, zijn 
benoeming is door het bestuur unaniem aanvaard. 
Deze wijziging is ook bij de Kamer van Koophandel verwerkt. 
Van diezelfde Kamer van Koophandel werd ook een mededeling ontvangen 
dat er een UBO-opgave met betrekking tot de bestuursleden moest worden 
gedaan in het UBO- register. Deze registratie is op 4 januari 2022 
effectief geworden. 
 
Aan begin van 2022 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!  Zij heeft er voor gezorgd dat onze website in 2021 werd verhuisd 
naar een voordeliger web hoost.  
De kosten voor de hosting van de website is door een van de bestuursleden 
voor haar persoonlijke rekening genomen. 
 
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. 

 
 
Ook afgelopen jaar 2021 hebben we in overleg met de vrijwilligers in 
Cochabamba geen overboekingen naar het  project in Bolivia gedaan. Dat zullen 
we doen, zodra de activiteiten daar weer opstarten. 
 



 
 
 

 
 
Het startsaldo op de balans is, doordat we in 2021 geen overboekingen 
hebben gedaan, in 2022 aanmerkelijk gunstiger.  
Een van de rekeningen hebben we vorig jaar opgeheven; voorheen had dit 
nut i.v.m. de hogere rente/ boeterente bij opname, doch dit is door de 
huidige lage rentestand niet meer zinvol. 
 
Met betrekking tot het financiële overzicht zoals opgenomen in de 
Nieuwsbrief 2020-2021 van vorig jaar bleek er bij nadere controle een 
foutje in het overzicht van de begroting 2022 te zitten. Het begrote Saldo 
2022, € 6.821,15  moest zijn € 6.669,27. Dit is hierbij hersteld. 
 
Het bestuur ziet het als verplichting om steeds  een reserve aan te houden 
om de continuïteit te garanderen.  
 
Tenslotte 
Als Nederlandse Stichting "Comedor Infantil" zijn wij nog steeds een grote 
donateur van het project.  
Comedor Infantil staat op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI) van de Belastingdienst. 
 
Uw steun blijft 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 

Balans 2021 Stichting Comedor Infantil 
 In begroot In werkelijk Uit begroot Uit werkelijk

Saldo 2020 7.663,15€     Aan Comedor Bolivia ($8.000) 6.530,00€    -€               
Saldo 2020 956098649 7.098,11€       
Saldo 2020 957863160 565,04€          
Donateurs 4.300,00€    3.947,84€           Bankkosten verzending 112,00€       
Donateurs incidenteel 385,50€              Kosten website 51,88€            
Sponsors 1.500,00€    1.900,00€        Saldo 2021 956098649 6.669,27€    
Acties -€            -€                Saldo 2021 956098649 13.897,86€     

Rente -€            1,37€             

 Saldo 2021 957863160, 
(opgeheven, saldo naar  
956098649) -€               

13.463,15€   13.897,86€     13.363,15€   13.897,86€     

In Uit
Saldo 2021 13.897,86€   Aan Comedor Bolivia ($10.000) 8.900,00€    
Donateurs (incl. incidenteel) 4.300,00€     Kosten verzending 112,00€       
Sponsors 1.400,00€     Kosten website 12,00€         
Acties -€            
Rente -€            Saldo 2022 10.573,86€   

19.597,86€   19.597,86€   

Begroting 2022 Stichting Comedor Infantil



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. 


