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Stichting Los Niños 

Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die lokale projecten ondersteunt in 
Guatemala. Los Niños richt zich op educatie en – in bredere zin – op het vergroten van de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun families. Onderwijs staat bij deze 
hulp centraal, vanuit de visie dat educatie de beste manier is om de vicieuze cirkel van armoede te 
kunnen doorbreken. 
 
De stichting is in 2002 opgericht door Ana-Maria Ackermans en Carla Nolte, en wordt vandaag de dag 
ter plaatse geleid door Ana-Maria, met de hulp van Virginie Roussel en van vele fantastische 
vrijwilligers. Het bestuur in Nederland waakt over de goede werking van de stichting en over het 
binnenhalen van de nodige fondsen. Dit laatste via de doegroep (oud-vrijwilligers).  
 
Los Niños richt zich op het helpen opzetten en ondersteunen van scholen voor de armste kinderen. In 
de praktijk gaat het om bouwen en uitbreiden van scholen, bijsturen van de directie, betalen en 
bijscholen van leerkrachten, verzorgen van onderwijsmateriaal, kortom alles wat nodig is om goed 
onderwijs te realiseren. Verder is er hulp in de vorm van studiebeurzen voor middelbaar- en 
beroepsonderwijs. 
 
Maar de steun gaat verder dan ‘onderwijs’ alleen. Los Niños wil ook de bredere ontwikkeling van kind 
en gemeenschap stimuleren en helpen aan de directe verbetering van de leefomstandigheden (o.a. 
door aandacht voor gezonde voeding, hygiëne, medische zorg en de woonomstandigheden thuis). Tot 
slot participeert Los Niños zelf ook in enkele projecten van andere hulpverlenende organisaties. 
 
Voor het onderwijsproject in San Juan Alotenango is Stichting Los Niños een structurele 
samenwerking met Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) aangegaan. Met de zeer substantiële 
financiële steun van SKG wordt gezamenlijk een school gebouwd en de exploitatie daarvan ook 
samen voortgezet.  
 
Wij hopen ook dit jaar weer onze 
educatieprojecten verder te kunnen uitbreiden 
en verbeteren. Het lijkt zo gewoon, naar school 
gaan, de kans krijgen om je te ontwikkelen, 
een vak te leren, voor jezelf op te leren komen. 
Voor veel kinderen hier is het een grote wens, 
die we met elkaar  kunnen realiseren.  
 
Hartelijk dank voor uw steun!! 
 
Warme groeten uit Antigua, Guatemala, 
Ana-Maria & Virginie 
www.stichtinglosninos.nl 
  

 
 
 

De ontwikkeling van een kind is geen wedloop maar een proces in wording. 
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Activiteiten en organisatie 

Stichting Los Niños biedt hulp aan de armste kinderen en hun families, die buiten de programma’s van 
grote hulporganisaties vallen. De initiatieven zijn gericht op educatie en ontwikkeling richting 
zelfstandigheid. De projecten dienen door de lokale gemeenschap geïnitieerd en gedragen te worden. 
Dat houdt ook in dat we projecten nooit voor 100% financieren – er moet altijd sprake zijn van een 
‘eigen bijdrage’, een breder draagvlak. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de regio 
Sacatepequez (rondom Antigua) en in de regio´s van Chimaltenango en Quetzaltenango. 
 
 
 
 
 

Activiteitenoverzicht Los Niños 2009

Los Niños Nederland

Leiding
Guatemala

Directe 
kleinschalige hulp

Studiebeurzen

Schoolprojecten

Alotenango

ChimachoySan Mateo

Fondsen, 
goederen 
vrijwilligers

Fondsen, 
didactisch materiaal

Fondsen, 
didactisch materiaal 

en vrijwilligers

- Alotenango 
- Chimachoy
- Antigua (CasaSito)
- San Mateo (computer)
- Families 

School Bendición de Dios
- Primaria Colegio 1-2 (in 2013 t/m6)
- Primaria PEAC 1-5
Ontwikkeling
- Dagelijks vitamines, hygiëne
- Dagelijks Gezonde snack
- Timmeratelier, bieb, Engelse lessen
- Fonds medische noodgevallen
-Familieproject
Infrastructuur
- Bouw nieuwe school

Opvang Semilla de 
Esperanza y Amor
-Huiswerkbegeleiding
-Hygiëne
-Moestuinproject
-Kippenproject 

(microkrediet)
-Bieb, typelessen, …

School Telesecundaria
- Básico 1-2-3
Ontwikkeling
- Vitamines, hygiëne
- Typmachines,  

computers
Infrastructuur
- Bouw computerlokaal  
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Schoolprojecten 

Stichting Los Niños steunt verschillende schoolprojecten op een structurele manier met financiële 
middelen en met vrijwilligers. In de eerste plaats de basisschool “Bendición de Dios” in Alotenango, 
waar Los Niños ongeveer 85% bijdraagt, en in de tweede plaats het “Instituto de Telesecundaria” in 
Chimachoy, waar we ongeveer 50% bijdragen. In 2009 willen we – samen met de Guatemalteekse 
teams – deze schoolprojecten blijven ondersteunen, verbeteren en uitbreiden. De samenwerking met 
de kinderopvang “El Buen Samaritano” in Jocotenango is beëindigd. Naar het nieuw geadopteerde 
project “Semilla de Esperanza y Amor” in San Mateo Milpas Altas sturen we vrijwilligers en helpen op 
kleine schaal waar de nood zich het meest voordoet (kleine beurzen, leningen en materialen). 
 
1. Bendición de Dios, Alotenango 
 
Sinds juli 2003 steunt Stichting Los Niños het project ‘Bendición de Dios’ in Alotenango, een stadje 
dicht bij Antigua, waar veel families in grote armoede leven. Het project wordt geleid door directeur 
Julio Cesar Garcia. In 2009 krijgen 200 kinderen kleuter- en basisonderwijs, en vanaf juli in een 
gloednieuw gebouw! Ongeveer de helft gaat in de ochtend naar school, en de andere helft in de 
middag (halve dagen les zoals in Guatemala gebruikelijk). In 2013 zal de basisschool compleet zijn 
met ongeveer 300 kinderen. 
 
Samenwerking Bendición de Dios en Stichting Los Niños. 
Bendición de Dios is een lokaal initiatief (2002), dat is 
kunnen groeien dankzij de steun van Stichting Los Niños. 
Om het project Bendición de Dios een grotere, duurzame 
en minder afhankelijke bestaanszekerheid te garanderen, 
zoekt directeur Julio steeds meer hulp bij andere stichtingen 
en donateurs. Verschillende programma’s worden daarom 
niet meer door Los Niños gesteund. Voor meer informatie 
over deze programma’s kunt u terecht op de website 
www.asociacionbendiciondedios.org. Wel blijft Los Niños, 
samen met de andere partners van Bendición de Dios de 
nodige begeleiding en adviezen geven om een steeds 
grotere professionaliteit en efficiëntie te verzekeren.  
 

 

 
Participatie van Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) in het project in Alotenango. 
 

 

De mogelijkheden en eigenlijk de noodzaak om ten behoeve van het inmiddels erg 
gegroeide project in Alotenango om een compleet nieuwe school te bouwen, 
vormden voor Stichting Los Niños een nieuwe uitdaging. Gelukkig bood Stichting 
Kinderprojecten Guatemala uitkomst door gemiddeld de helft van de kosten van de 
nieuwbouw en de exploitatie voor de komende 5 jaar voor haar rekening te nemen. 
De exploitatie zal de komende jaren sterk groeien door het toenemend aantal 
leerlingen en dus ook van onderwijzers. De samenwerking met SKG heeft ook een 
subsidie van NCDO van 25.000 Euro opgeleverd. 
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Onderwijsaanbod van Bendición de Dios gefinancierd door Stichting Los Niños en partners 
• De basisschool van Bendición de Dios bestaat uit 2 onderdelen:  

 De sectie PEAC primaria (klas 1 t/m 5 in 2009) is een vijfjarig onderwijsprogramma, erkend 
door de overheid, voor kinderen die op latere leeftijd (vanaf 9-10 jaar) met school beginnen. 
Het voordeel van dit onderdeel is dat kinderen steeds kunnen instromen ongeacht hun leeftijd.  

 De sectie Colegio primaria (klas 1 en 2 in 2009) is bestemd voor de kinderen die voortvloeien 
uit de kleuterklas. De bedoeling is dat de kinderen in een homogene leeftijdsgroep blijven  
waar een hoger niveau bereikt kan worden. In 2008 genoten 130 kinderen van dit  
basisonderwijs (tussen 20 en 30 per klas), waarvan 114 kinderen succesvol geslaagd zijn. De 
anderen krijgen nog een tweede kans, maar geen derde. In 2009 zijn er 45 nieuwe leerlingen. 

 
• Het alfabetiseringsprogramma Conalfa, 

geeft jongeren vanaf 14 jaar en ouderen de 
kans hun lagere schooldiploma te halen. In het 
afgelopen jaar hebben 20 studenten succesvol 
hun einddiploma behaald (waarvan 2 besloten 
hebben verder te studeren in het middelbaar 
onderwijs). Het programma wordt in 2009 
stopgezet wegens te lage opkomst en wegens 
een gelijkwaardig alfabetiseringsprogramma 
(dat door de overheid wordt verzorgd), 
waardoor de geïnteresseerden in Alotenango 
nog steeds deze onderwijsmogelijkheid 
hebben! 

 

 
 

• Onder leiding van vrijwilliger Suzan Eleveld is er een kleine timmerwerkplaats (carpintería) bij de 
school, waar jongens en meisjes vanaf het 4e leerjaar met heel veel plezier heen kunnen gaan om 
les te krijgen. Suzan is op zoek naar een ijverige lokale leerkracht, die op termijn de lessen kan 
gaan overnemen. Met de opbrengsten van de verkoop van de producten die de kinderen maken, 
kan een deel van de materiaalkosten worden betaald. In 2009 zijn de timmerklassen een verplicht 
onderdeel op de middelbare school. Voor meer informatie, zie www.timmerprojectguatemala.nl. 
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• Sinds 2008 krijgen ook de kinderen van de basisschool Engelse lessen. Deze worden volledig 
toevertrouwd aan de vrijwilligers, omdat de leerkrachten de taal niet of zeer weinig beheersen.  
“Good morning, how are you?” is een vraag die je nu regelmatig hoort op school… 

 
• De bibliotheek omvat boeken gerangschikt per thema en per leeftijd, waar de kinderen graag 

komen om te lezen of te spelen met lego of puzzels. Lesley (die haar “básico”  of middelbare 
school heeft afgerond dankzij een beurs van Los Niños) leert de kinderen hoe om te gaan met en 
plezier te halen uit boeken. In 2009 zal de bibliotheek opnieuw geordend moeten worden, als de 
nieuwe school klaar is.  

 
• Het computeronderwijs, dat tot nog toe zeer beperkt was in het middelbaar onderwijs en 

volledig afwezig in de basisschool, kan hopelijk vanaf midden 2009 in het nieuwe schoolgebouw 
van start gaan. Een donatie van computers vanuit Nederland is onderweg naar Guatemala. 
Bekeken gaat worden hoe de computerlessen het beste gegeven kunnen worden (bv vrijwilligers, 
betaalde ervaren kracht, of bijscholing van de leerkrachten).  

 
Onderwijsaanbod  van Bendición de Dios gefinancierd door andere organisaties 

• Kleuteronderwijs Preprimaria 
• Huiswerkbegeleiding Reforzamiento 
• Moestuinenprogramma 
• Winkel 

• Kippenproject 
• Huisvestiging 
• Medische controles 

 
De leraren van Bendición de Dios 

De Guatemalteekse leraren werken hard en maken lange dagen voor een bescheiden salaris. In 2009 
worden de salarissen verhoogd en geformaliseerd om te voldoen aan de wettelijke normen, incl. alle 
bonussen en een ziektekostenverzekering (die over het algemeen zeer weinig gerespecteerd wordt in 
Guatemala) en omwille van de enorme inflatie. In 2009 verdient een beginnende fulltime leerkracht 
180 euro per maand (14 maanden per jaar), met een jaarlijkse kleine stijging en een basisverzekering. 
De leerkrachten hebben een groot hart voor de kinderen en weten hoe belangrijk school voor ze is. In 
2009 bestaat het team van Bendición de Dios voor de basis-school uit Julio en Ana (directie), 7  
Guatemalteekse leerkrachten, een huishoudelijke hulp, een timmerman, een verkoopster in de winkel 
en een verpleegster voor de hulppost van Alotenango.   
Stichting Los Niños financiert de salarissen van de directie, van 5 leerkrachten, van de verpleegster 
en van de huishoudelijke hulp.  
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Verbetering van de leefomstandigheden 
Een van de doelstellingen van Stichting Los Niños is de directe verbetering van de meest schrijnende 
leefomstandigheden van de kinderen en hun families van Bendición de Dios. Daartoe zijn er 
verschillende programma’s.  
 
 

 
 
 

Voeding  
Veel kinderen krijgen thuis slechts een of twee 
keer per dag te eten. Op school krijgen de 
kinderen daarom elke dag een gezonde en 
voedzame ‘snack’ (zoals “tortilla met bonen”, een 
broodje ham/tomaat, pannenkoek, soep of 
fruitcocktail). Het project krijgt van Los Niños 
hiervoor € 0.13 per dag per kind, €500 per 
maand. Waar mogelijk worden ook donaties 
gezocht bij lokale bedrijven en restaurants.  

 
Medische zorg en hygiëne 
De kinderen en hun families gaan ook gebukt onder gebrek aan medische zorg. In de eerste plaats 
werken we aan preventie. Alle kinderen poetsen elke dag op school hun tanden en krijgen een 
vitaminepil. In het begin van het jaar wordt een medisch dossier opgesteld van elk kind waarin de 
lengte en het gewicht worden genoteerd. Enkele keren per jaar worden alle haren gewassen met een 
speciale anti luizenshampoo. Verder proberen we jaarlijks een medische controle te organiseren via 
vrijwillige artsen en/of via eindejaarsstudenten van de universiteit. Ook de families krijgen de 
mogelijkheid om tegen een zeer lage prijs op controle te komen. Voor ernstige ziektes of noodgevallen 
heeft Los Niños een fonds ingesteld om een kind en de familie bij te kunnen staan. Zie verder bij 
“Medisch Fonds”.  
 
Programma met moeders 
In 2008 is een programma voor moeders opgestart 
om ze meer te betrekken bij het schoolgebeuren, en 
zo ook de leefomstandigheden van de families te 
verbeteren. Ze hebben workshops gekregen over 
gezondheid & hygiëne, naai- en/of kooklessen, 
rechten van de vrouw/kind, seksualiteit, opvoeding 
van de kinderen. Hoewel de opkomst niet altijd al te 
groot was (vanwege communicatieproblemen, 
werkverplichtingen, huistaken), is succes gebleken uit 
meer saamhorigheid en vertrouwen bij de moeders, 
hulp van enkele moeders in de keuken en een groter 
zelfvertrouwen. Er wordt met stagiaires onderzocht of 
en hoe dit project in 2009 kan worden voortgezet, 
bijvoorbeeld door samenwerking met andere 
organisaties (Common Hope, Safe Passage). 
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Bouw nieuwe school in samenwerking met SKG 
Dankzij de structurele steun van Stichting Kinderfondsen Guatemala (SKG) is de nieuwe school in 
maak! Onderstaande foto’s zijn het bewijs van het prachtige werk van architect Knut Jauer (op 
vrijwillige basis) en zijn team. Eind 2008 was de school reeds voor 80% gebouwd, en de inhuldiging is 
gepland voor juli 2009. Iedereen is van harte welkom!  
 
Vanaf dan kunnen alle kinderen van de basisschool terecht in één enkel gebouw, bestaande uit 8 
ruime lokalen met voldoende zonlicht, een computerlokaal, een eetzaal en een keuken, directie- en 
lerarenkamers, de nodige toiletgroepen en een EHBO-post. Het totale kostenplaatje van de school zal 
rond de 200.000 euro schommelen, waarvan ongeveer de helft gefinancierd wordt door SKG.  De 
kinderen zien er nu al naar uit! 
 

            
 
 
 
Kosten per leerling Bendición de Dios gesponsord door Los Niños 
De totale kosten per kind die Los Niños voor dit onderwijs betaalt, bedragen ongeveer €200 per jaar. 
Als men echter de tussendoortjes, de boeken, de feestvieringen en excursies buiten beschouwing laat 
(wel rekening houdende met al het educatief materiaal), komt men op een minimum aan kosten per 
leerling van de basisschool van ongeveer €150 per jaar. 
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2. Instituto Telesecundaria, Chimachoy 
 
Sinds 2004 steunt Stichting Los Niños de middelbare school Instituto de Telesecundaria in 
Chimachoy, een hooggelegen bergdorpje in de provincie van Chimaltenango. Directrice Laura 
Vasquez de Back heeft met (beperkte) hulp van het Ministerie van Onderwijs, van de gemeenschap 
zelf en van Stichting Los Niños een 3-jarige middelbare opleiding (Básico) opgericht, gebaseerd op 
video-onderwijs (een methode voor afgelegen gebieden). De school telde 38 studenten in 2008 en in 
2009 zijn er dat 45. 
 
De steun van Los Niños omvat, naast de initiële 
bouw en inrichting van de school 50% van de 
jaarlijkse onkosten (onderhoud, schoolmateriaal, 
salaris voor een 2de leerkracht + de andere helft 
van het salaris van de directrice die ook lesgeeft), 
en indien mogelijk vrijwilligers om Engelse lessen 
te geven. Zo heeft elke klas toch een eigen 
leerkracht, wat de kwaliteit van het onderwijs 
aanzienlijk verbetert. De andere helft wordt 
gedeeltelijk door de overheid betaalt (salarissen) 
en gedeeltelijk door het schoolgeld van de 
leerlingen.  
 

 

 
 

De totale kosten per leerling in deze school zijn €285 per jaar (vrij duur wegens laag aantal 
leerlingen), waarvan €110 per jaar betaald worden door Los Niños. In 2009 betalen de studenten geen 
schoolgeld meer en zal de overheid een grotere bijdrage leveren. Ook probeert Laura de 2de 
leerkracht door de overheid te laten betalen. Of dit gaat gebeuren is nog maar de vraag.  
 
De inzet van Laura en haar twee leerkrachten is indrukwekkend en de studenten zijn dan ook enorm 
tevreden met hun opleiding. In 2008 hebben wederom 10 jongeren hun middelbare schooldiploma 
behaald. Drie van hen volgen in 2009 een voortgezette opleiding (zie verder bij studiebeurzen).  
 
Het grootste probleem van het project is het aantrekken van nieuwe studenten. Veel ouders vinden de 
basisschool nog steeds meer dan voldoende en willen dat hun kinderen daarna meewerken op het 
veld. Bovendien liggen de omringende dorpen soms op een uur afstand van de school en is er vorig 
jaar een andere middelbare school opgericht in een dorp op 6 kilometer afstand van de school, 
waardoor jongeren uit enkele omliggende streken daarheen zijn gegaan.  
 

       

We sporen de directrice aan om al het 
mogelijke te doen om voldoende nieuwe 
leerlingen te krijgen, om zodoende de extra 
leerkracht te kunnen verantwoorden. Ook de 
geplande bouw van een extra computerlokaal 
is hier gedeeltelijk van afhankelijk. We zijn 
ervan overtuigd dat het onderwijs hier van 
hoog niveau is en hopen van harte dat de 
toekomstige leerlingen dit ook inzien!  
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3. Semilla de Esperanza y Amor , San Mateo Milpas Altas 
 

Eind 2008 hebben we een nieuw educatie-project 
leren kennen in een hooggelegen dorp in de 
buurt van Antigua, San Mateo Milpas Altas. Een 
progressieve en enthousiaste Guatemalteekse 
vrouw, Lys Flores, wilde iets betekenen voor haar 
landgenoten die het minder goed hadden dan zij. 
Vooral door haar doorzettingsvermogen en haar 
wil om te helpen, heeft ze via contacten met 
enkele hulporganisaties in Antigua van de 
burgemeester een terrein gekregen, van de 
hulporganisatie ConstruCasa een gebouwtje en 
van enkele buitenlandse vrijwilligers 
schoolmateriaal.  

 

 

 
Zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen kunnen hier terecht voor extra lessen in 
alfabetisering, huiswerkbegeleiding en computer- of typelessen. Moeders kunnen in het project terecht 
om 1x per week alfabetiseringslessen en/of naailessen te volgen. Ook wordt sinds kort een terrein 
gehuurd om de kinderen een eerste kennismaking te geven met landbouw (hoe radijsjes te planten, 
rekeninghoudend met hygiëne en landbouwtechnieken). Aan de moeders van de kinderen wordt 
gevraagd te helpen met het bereiden van de tussendoortjes.  
  
Het project is sterk afhankelijk van vrijwilligers omdat momenteel enkel de directrice en haar 2 
dochters (van 12 en 15 jaar, die zelf naar school gaan in de ochtend) de kinderen in de namiddag 
opvangen. Vrijwilligers maken het mogelijk om er 3 of 4 groepen van te maken. Daardoor kunnen ze 
betere aandacht aan de kinderen geven, Engelse lessen geven en creatieve activiteiten zoals  
sportlessen en danslessen.  Heel belangrijk is om samen met directrice Lys te proberen een beetje 
structuur en lange termijn planning aan te brengen in het project dat nog in de kinderschoenen staat.   
 
Stichting Los Niños probeert dit nieuw project te helpen met vrijwilligers, met begeleiding en adviezen 
en met kleine donaties: speelgoed, didactisch materiaal, computerlessen (zie verder bij studiefonds), 
en een microkrediet opdat 4 jongeren kippen groot kunnen brengen om ze daarna te verkopen én 
daarnaast te kunnen studeren aan de middelbare school.  
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Studiefonds 

Naast hulp aan scholen en educatieprojecten, verstrekt Los Niños eveneens studiebeurzen aan 
individuele jongeren uit de armste en gemotiveerde families voor een goede opleiding, voornamelijk 
van de middelbare school. Uit het studiefonds wordt onder andere schoolgeld, uniform, boeken en 
ander lesmateriaal betaald. Steeds meer proberen we een eigen inbreng van de families te vragen 
voor bijvoorbeeld vervoerskosten, tussendoortjes en excursies. We vinden het belangrijk meer 
verantwoordelijkheid te leggen bij de ouders en de jongeren zelf, om te vermijden een mentaliteit te 
creëren waar de verwachting wordt gewekt dat steeds alles gedoneerd wordt. Ook wordt sinds 2008 
per student een overeenkomst gesloten met de vereisten voor het behouden en verlengen van een 
beurs (een pro medio van 70%).  
 
In 2008 financierden we 29 studiebeurzen, waarvan we er 27 blijven steunen! Alle jongeren 
vertoonden immers de vereiste inzet en behaalden goede resultaten. Lesley uit Alotenango, heeft 
haar verpleegsteropleiding (op zaterdag) behaald. Olga, die veel familieproblemen heeft en een 
grotere steun nodig heeft, wordt vanaf 2009 gesteund door Stichting Por Eso. In 2009 worden 
daarnaast 6 nieuwe beurzen gegeven voor middelbaar- en voortgezet middelbaar onderwijs, 50 halve 
beurzen aan jongeren van de middelbare school aansluitend aan Bendición de Dios en 20 beurzen 
voor computerlessen aan kinderen van het project Semilla de Esperanza y Amor.  
 
1. Studiebeurzen via Bendición de Dios, Alotenango 
 
Sinds 2004 hebben een tiental getalenteerde jongeren van het huiswerkbegeleidingproject van 
Bendición de Dios in Alotenango een studiebeurs gekregen voor een middelbare opleiding van hun 
keuze. Momenteel steunen we er nog zeven die allemaal het voortgezet middelbaar onderwijs 
(diversificado) volgen tot kleuter- of basisschool onderwijzeres (gemiddelde kosten per studente €900 
per jaar). In november 2009 studeren de eerste vier beursstudenten van Los Niños af, een mijlpaal! 
 

Directeur Julio van Bendición de Dios is in 2008 met een veel goedkopere eigen middelbare school 
(básico) begonnen die goed blijkt te functioneren. Hij probeert de kwaliteit te verhogen met beter 
geschoolde leerkrachten (wel met een hoger salaris). In 2009 steunen wij door het geven van een 
halve studiebeurs aan vijftig studenten.  Deze studenten komen uit het vroegere (goedkopere) NUFED 
programma of uit het huiswerkbegeleidingproject en krijgen via Los Niños de helft van het 
inschrijvingsgeld en maandelijks schoolgeld (66€ per jaar). Ze betalen zelf de andere helft + alle extra 
kosten. Bendición de Dios zoekt indien nodig andere fondsen voor de allerarmsten. 
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2. Studiebeurzen via Instituto Telesecundario, Chimachoy 
 
In Chimachoy studeren al 3 leerlingen met een beurs voor het voortgezet middelbaar onderwijs  
(diversificado) tot leraar en 1 leerling voor zijn laatste jaar tot automonteur. De ijverige studenten 
krijgen ook hier enkel hun inschrijvingsgeld en maandgeld gesponsord. Een uitzondering is Evelio, die 
naast zijn studies werkt om zijn moeder te onderhouden, maar die voor zijn studies in een ander dorp 
moet leven. Twee studenten die eveneens een beurs hadden gekregen zijn reeds in het begin van het 
jaar afgevallen, ééntje omdat ze naar de USA is vertrokken waar haar vader woont, de andere omdat 
haar ouders de rest van de kosten niet wilden betalen. In 2009 mag ze echter wel verder studeren, en 
daarvoor krijgt ze samen met 2 andere studenten van Los Niños een kleine beurs (150 euro per jaar) 
om te studeren aan een goede publieke school (met internaat).  
 
3. Studiebeurzen via CasaSito, Antigua 
 
In 2008 steunden we 9 jongeren uit de omgeving van 
Antigua, die via onze partnerorganisatie CasaSito een 
beurs krijgen. Dit jaar zijn er 2 bijgekomen en in totaal 
steunen we er nu 11 (100 euro per student per jaar). 
Deze studenten uit arme families zijn zeer 
gemotiveerd en worden uitstekend begeleid door 
CasaSito. Met plezier blijven we deze jongeren helpen 
met het  verder studeren in het middelbaar onderwijs. 
 
 

 

4. Individuele studiebeurzen aan families, Antigua 
 
Ook voor de kinderen van de families Dubón en Montiel blijven we hun opleiding steunen. In elke 
familie gaat 1 kind over naar het middelbaar onderwijs en blijven ook de andere kinderen verder 
studeren. De universiteitsstudent Pablo Torre blijft eveneens dapper zijn studies voortzetten met hulp 
van Los Niños, naast zijn werk als leerkracht en zijn goede zorgen voor zijn zieke moeder. Voor 2009 
vroeg hij een kleine beurs aan voor zijn neef Esteban (met ook een zieke moeder), echter pas nadat 
hij zelf gezorgd had voor een korting van 70% bij zijn vroegere middelbare school. Hij wil bovendien 
zijn zus en neef in huis nemen, zodat zijn neef kan verder studeren! Dankzij Pablo’s inzet, hebben ook 
2 beursstudenten van Alotenango (zie boven bij punt 1) 50% korting gekregen op het schoolgeld bij 
deze school, waardoor Los Niños Pablo graag helpt met de rest van het schoolgeld voor zijn neef!  
 

5. Beurzen voor computerles aan Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo 
      

 

 
Sinds eind 2008 steunen we 20 jongeren van dit 
nieuwe project met beurzen voor 
computerlessen. Directrice Lys gelooft dat de 
toekomst in de informatica zit en zoekt sponsors 
om zoveel mogelijk jongeren een 
computercursus van ongeveer 3 maanden te 
kunnen geven. Ze volgt de lessen en de inzet 
van de leerlingen ijverig op en als ze het goed 
doen, mogen ze de volgende cursus volgen!  
Ook zelf volgt ze computerlessen om niet achter 
te blijven bij de jongeren uit haar project. 
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Directe, kleinschalige hulp 

1. Daklozenhulp 
  
Daklozenronde 
Stichting Los Niños heeft sinds haar vestiging 
in Antigua hulp verleend aan de daklozen. 
Onder andere is met financiële steun van de 
stichting een opvanghuis geopend, waar zo´n 
honderd daklozen kunnen slapen, douchen en 
een maaltijd krijgen. Onder de enthousiaste 
leiding van Jolanda Buets en haar stichting 
“Por Eso“ (zie ook www.poreso.org),  gingen 
vrijwilligers tweemaal per week ’s avonds de 
daklozen, die niet naar het opvanghuis gaan, 
op straat bezoeken voor lichte medische zorg, 
een praatje en een knuffel. Jolanda is naar 
Peru verhuisd, maar voordat ze wegging heeft 
ze langdurige opvolging gezocht én gevonden! 
Haar opvolgster, de Guatemalteekse Iris Rocio 
Concuera is blij dat ze zich kan inzetten voor 
haar eigen mensen en dan vooral voor de  
minderbedeelden en dat de hulp door kan 
blijven gaan.  
 
 
Een paar gezinnen krijgen speciale hulp van Los Niños en van stichting “Por Eso”. Mina met 
syndroom van Down is in 2008 verscheidene malen met Stichting Por Eso naar een speciaal 
centrum voor mensen met syndroom van Down geweest. Daar heeft ze enkele regels geleerd, zoals 
terug naar huis gaan voor het donker wordt, maar ook leren spelen en dansen met anderen. Ook 
hebben ze voor haar een baantje gevonden op de markt. De kleine financiële maandbijdrage van 
Stichting Los Niños aan haar vader Mariano wordt vanaf 2009 niet voortgezet, omdat we vinden dat hij 
beter verzorgd kan worden in een bejaardentehuis, wat we sterk aan zijn familie hebben aanbevolen.  
 
Oma Teresa en kleindochter Elisabeth (geestelijk en lichamelijk gehandicapt) blijven een kleine 
maandelijkse bijdrage ontvangen voor de huur van een kamertje om Elisabeth te beschermen voor de 
mishandelingen van haar vader en zijn vrienden.  
 
 
2. Medisch Fonds 
 
Stichting Los Niños voorziet elk jaar in een klein noodfonds voor medische zorgen. Zo hebben we 
therapie kunnen geven aan een meisje van de middelbare school  in Alotenango die geen gevoel 
meer had in haar handen, verschillende zieke familieleden van leerlingen van Bendición de Dios 
geholpen met medicijnen, röntgenfoto’s, een bril of een bijdrage aan een operatie.  
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Niet alleen de kinderen uit de arme gezinnen van de projecten worden geholpen, maar ook de 
medewerkers van de partnerprojecten. Een leerkracht van Chimachoy die een lelijke beenwond opliep 
bij een motorongeluk, heeft een langdurige revalidatie kunnen krijgen dankzij het medisch fonds. Tino, 
de oprichter van een radioproject (Mujb’ab’l Yol) voor een grote gemeenschap van Quetzaltenango 
(gesteund door CasaSito gesteund), heeft een bijdrage gekregen voor een dure behandeling aan zijn 
hart. Augustina, die brandwonden had opgelopen tijden het openen van de oven in de bakkerij in 
Chocantariy, heeft speciale zalf gekregen om de littekens op gezicht en armen te verminderen.  
 
Ook betalen we sinds 2007 het salaris van verpleegster Miriam in de Gezondheidspost van 
Alotenango, waar zowel tekort is aan personeel als aan materiaal. In 2008 doneerden we een 
microscoop, een centrifuge en een doppler. In 2009 blijven we het salaris van Miriam betalen.  
 
 
 

Op zoek naar goede harten 

 

Om al deze projecten te kunnen blijven 
ondersteunen, is Los Niños elk jaar op zoek 
naar sponsors, maanddonateurs, vrijwilligers, 
enthousiaste mensen die Los Niños willen 
vertegenwoordigen om fondsen te werven en 
om activiteiten te organiseren. 
 
Voel jij je geroepen? Kijk snel op onze website 
www.stichtinglosninos.nl over de verschillende 
mogelijkheden om ons te helpen!  

 
 

Namens alle kinderen die Los Niños steunt… MUCHAS GRACIAS! 
 
 
 
 
 
Stichting Los Niños     Stichting Los Niños, Nederland 
Ana-Maria Ackermans en Virginie Roussel  secretariaat: 
9ª Calle Poniente no 7     secretariaat@stichtinglosninos.nl  
La Antigua, Guatemala  doe-groep: 
Tel kantoor: +502 7832 7672  activiteitenlosninos@gmail.com 
Tel AM: +502 7832 0150    KvK nr: 41098404 
Tel V: +502 5074 8621     Rek. nr: 16.68.20.709, Rabobank Tilburg 
info@stichtinglosninos.nl    IBAN: NL94, Rabo 0166820709 
www.stichtinglosninos.nl      SWIFT/BIC: RABO NL2U 
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Resultaten Stichting Los Niños en Partners t/m 2008 

1. Bendición de Dios, Alotenango 
• 114 leerlingen geslaagd in het educatieproject primaria (1e t/m 4e lager onderwijs) 
• 22 leerlingen met einddiploma voor het alfabetiseringsprogramma Conalfa 
• Officiële onderwijsstatus, erkenning door het Ministerie van Onderwijs 
• Extra onderwijs: timmerwerkplaats, bibliotheek, Engelse lessen  
• Extra activiteiten: medische zorg, voeding, hygiëne, kledinguitgifte, woonomstandigheden 
• Moederprogramma: naai-/kooklessen, workshops rond hygiëne, mensenrechten, familieplanning 
• Bouw nieuwe school voor 80% klaar 
 
 
2. Telesecundaria, Chimachoy 
• Volwaardige básico, 38 leerlingen in 1e t/m 3e middelbaar, eigen schoolgebouwtje  
• Officiële onderwijsstatus, erkenning door het Ministerie van Onderwijs 
• Reeds 49 afgestudeerden  
• Extra onderwijs: typeles  
 
 
3. Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas 
• Dankzij vrijwilligers Los Niños, start hygiëneprogramma en moestuinproject 
• Microkrediet voor kippenproject zodat 4 beursstudenten verder kunnen studeren 
 
 
4. Studiefonds 
• 2 behaalde verpleegsteropleidingen en 1 betaalde job als verpleegster 
• 29 studiebeurzen voor jongeren uit Alotenango, Chimachoy en omstreken van Antigua 
• Start 20 beurzen voor computerlessen 
 
 
5. Directe, kleinschalige hulp 
• De daklozen van Antigua ontvangen medische hulp en aandacht  
• Bijdrage aan medische verzorging voor kinderen en families in nood (een bril, hulp bij 

verbranding, medicatie voor hartproblemen, een gebroken duim, verzorging begrafenis) 
 
 
6. Gerealiseerde projecten  
• Steun aan coöperatie vrouwen (en de educatie van hun kinderen) in Santiago Zamora  
• Bouw bakkerij en steun kinderdagverblijf in Chocanteriy 
• Inrichting peuterspeelzaal voor opvangproject in Chocanteriy 
• Bouw van tuj’s (kleine sauna’s) en bijdrage aan bouw school in Tzamchaj (na orkaan Stan) 
• Laptops voor radiozender Mujb’ab’l Yol in Quetzaltenango 
• Activiteiten voor kinderen en families op de koffieplantage Capetillo tijdens de koffiepluk 
• De vrijwillige ambulance- en brandweerdienst heeft een dak boven hun wagenpark 
• Donatie van medisch materiaal aan diverse verzorgende instellingen 
• Bijdrage bouw van een daklozencentrum 
• Opknappen school en bouw keuken Chicazanga 
• Masteropleiding muziek in Utrecht voor Guatemalteekse Maya-musicus 
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