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Verantwoording door het Bestuur 
“Het einde van armoede begint op school!” 

 
Stichting Los Niños maakt sinds een aantal jaren onderwijs mogelijk voor kinderen in 
Guatemala die vanwege hun sociale achtergrond en doorgaans grote armoede geen 
kansen hebben binnen de bestaande structuren. Daarmee is deze stichting 
maatschappelijk uiterst relevant en draagt terecht het ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) predicaat. 
 
Met de inzet van een tweehoofdige projectleiding in Guatemala, die tegen een beperkte 

onkostenvergoeding zich volledig inzet, wordt een aantal onderwijsprojecten begeleid die 
volledig beantwoorden aan bovengenoemde doelstelling. 
Het bestuur ziet het als verantwoordelijkheid kritisch mee te denken met de 
projectleiding over het investeren in bestaande en nieuwe projecten. Daarbij 
verantwoordt het bestuur van de stichting zich ook naar de vele grote en kleine 
donateurs van de stichting. Voor het werk in Guatemala is de stichting geheel afhankelijk 
van die donaties. Een redelijk constante stroom van donaties komt van de vele 

zogenaamde “kleine maanddonaties”. Ongeveer drie vierde van de omzet, die op 
jaarbasis inmiddels ruim 100.000 euro omvat - bouwprojecten niet meegerekend -  
bestaat uit grotere eenmalige donaties die voortkomen uit diverse acties, bazaars op 
scholen, verjaardagen, jubilea of gewoon van mensen met een gul hart. 
 
Het bestuur heeft in 2009 driemaal een formele bestuursvergadering gehouden. In deze 
vergaderingen werden onder meer besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting, 

de jaarrekening en  het jaarverslag. Dit jaar stond sterk in het kader van de bouw van de 
school in Alotenango.  De bouwplanning, de kosten tijdens de bouw en met name het 
bewaken daarvan in relatie tot de telkens weer opdoemende wens tot het uitvoeren van 
meerwerk tegen natuurlijk meerkosten, vroegen niet alleen van de lokale projectleiding, 
maar vooral ook van voorzitter en penningmeester, veel aandacht en actie. Door middel 
van e-mailverkeer en adequate financiële overzichten bleek het mogelijk dit bouwproject, 
dat in totaal zo’n 220.000 euro heeft gekost, in de hand te houden. Dat deze enorme 

investering gedaan kon worden is voor 50% mogelijk gemaakt door participatie van 
Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) en een subsidie van 25.000 euro van NCDO. 
Bij de opening van de school in juli 2009 was een delegatie van het bestuur aanwezig en 
ook een delegatie van het bestuur van SKG. Terecht werd dit feestelijk gevierd. 
 
Het bestuur van Stichting Los Niños meent dat de bijdragen van de vele donateurs die de 
stichting een goed hart toedragen goed besteed zijn en realiseert zich voor het bereiken 
van de gestelde doelen volledig afhankelijk te zijn van continuering van de stroom 
donaties. Dit laat onverlet dat het bestuur van oordeel is dat op termijn gestreefd moet 
worden naar verdere verzelfstandiging van de projecten en dat uiteindelijk de 
Guatemalteken de leiding, de uitvoering en ook de financiering zullen moeten 
overnemen. 
 
Vanzelfsprekend dankt het bestuur niet alleen de vele trouwe donateurs voor hun 

bijdrage, maar nadrukkelijk ook de projectleiding, alle vrijwilligers en ook de 
Guatemalteekse relaties. Zonder hen allen zou niet gerealiseerd zijn waar we nu trots op 
zijn. 
 
Jan Jongerius, Voorzitter. 
 

 
Samenstelling Bestuur Stichting Los Niños: 
Dr. J.A.C. Jongerius, Voorzitter 
Mevr. Mr. E.L.E. Lips- Reijn, secretaris 
H.G. Dix, R.A., penningmeester 

Mevr. E. van Rossen 
Mevr. M. Dijkmans 
Mevr. J.M.C. Ackermans 
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Inleiding 
 

2009 is voor Stichting Los Niños een prachtig jaar geweest. In de eerste plaats op het 

vlak van de infrastructuur.  

We hebben het jaar af kunnen sluiten met de bouw van een zeer functioneel 

schoolgebouw met 8 klaslokalen en een computerlokaal in Alotenango. Een opknapbeurt 

aan de timmerwerkplaats in Alotenango en een nieuw computerlokaal in Chimachoy 

inclusief meubilair en computers.  

De financiering verzorgd voor de aankoop van een stuk grond in San Mateo voor de bouw 

van een educatief centrum voor het project Semilla Esperanza y Amor.  

 

Daarnaast hebben bijna 400 kinderen en jongeren goede schoolresultaten behaald 

dankzij de steun van Los Niños op verschillende vlakken: 

 

- Steun aan lokale schoolprojecten:  

o volledige steun voor 161 kinderen aan de lagere school “Bendición de Dios” 

in Alotenango (€250 per kind per jaar) 

o gedeeltelijke steun voor 54 jongeren van de middelbare school 

“Telesecudaria” in Chimachoy (€100 per kind per jaar) 

o gedeeltelijke steun voor huiswerkbegeleiding aan 90 kinderen van “Semilla 

de Esperanza y Amor” in San Mateo Milpas Altas (€40 per kind per jaar) 

- gedeeltelijke of volledige studiebeurzen voor 83 jongeren:  

o 3 beurzen voor prive lagere school (tussen 700 en 1000 euro per kind) 

o 64 beurzen voor middelbare school (tussen 60 en 1300 euro per student) 

o 15 beroepsopleidingen (tussen 100 en 1500 euro per student)  

o 1 universiteitsopleiding (1200 euro) 

 

Tot slot hebben we ook dit jaar directe kleinschalige hulp verleend via het medisch fonds 

of via partnerorganisaties.  

 

In dit jaarverslag wordt de steun van Los Niños aan deze verschillende projecten 

kwantitatief en kwalitatief besproken voor het jaar 2009.  
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Schoolprojecten 
 

Tweederde van het jaarbudget van Stichting Los Niños gaat naar structurele steun van 

lokale educatieve projecten (met financiële middelen en met vrijwilligers). In de eerste 

plaats de basisschool “Bendición de Dios” in Alotenango, waarmee Los Niños intensief 

heeft samengewerkt in verband met de nieuwbouw en in de tweede plaats het “Instituto 

de Telesecundaria” in Chimachoy. In het project “Semilla de Esperanza y Amor” in San 

Mateo Milpas Altas hebben voornamelijk buitenlandse vrijwilligers een hand uitgestoken 

en heeft Los Niños kleine beurzen, leningen en materialen verstrekt. 
 

1. Bendición de Dios, Alotenango 

 

Met de bouw van de school is een droom van Los Niños gerealiseerd. Mede door de 

financiële steun van Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) staat er vanaf 2009 een 

prachtig, functioneel gebouw met de naam “Centro Educativo Guate-Niños Melanjoco”, 

dat door zowel de kinderen als leerkrachten en andere medewerkers van Bendición de 

Dios met plezier wordt gebruikt, dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de structuur 

van het project ten goede. De school is volledig toegerust met alles wat nodig is voor 

goed onderwijs, inclusief computers. In 2009 hebben 161 basisschool leerlingen en 25 

kleuters er onderwijs genoten, slechts 3 kinderen zijn gestopt en 3 kinderen moeten  hun 

jaar helaas nog een keertje overdoen. 

 

1.1 Samenwerking tussen Bendición de Dios en Stichting Los Niños 

 

De groei van zowel Bendición de Dios als van Los Niños heeft uiteraard invloed op de 

wijze van samenwerken en communiceren. De reeds een aantal jaren bestaande 

samenwerking, waarbij Los Niños zowel financieel als organisatorisch structurele hulp 

heeft gegeven, heeft geleid tot een onderwijsorganisatie die onder eigen inhoudelijke- en 

juridische verantwoordelijkheid functioneert. De school leidt op voor door de staat 

erkende diploma’s. Gaandeweg dit jaar heeft de directeur meerdere partners gevonden 

die samen met Los Niños zorgdragen voor de financiële dekking van de activiteiten van 

Bendición de Dios (zie www.bendiciondedios.org voor meer info).  

 

Los Niños concentreert zich voornamelijk op de steun aan de basisschool. Voor de 

overige onderwijsvormen heeft het schoolbestuur van de vereniging Bendición de Dios 

separaat financiering gevonden. 

 

De samenwerking met SKG (stichting Kinderprojecten Guatemala) die ook vanaf 2009 

voor 5 jaar de helft van de exploitatiekosten van de basisschool meefinanciert, hebben 

wij als zeer bijzonder ervaren.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bendiciondedios.org/
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1.2 Basisonderwijs 

 

Dit jaar hebben drie leerkrachten ontslag genomen wegens het vinden van een andere 

baan, verhuizing en zwangerschap. De overige leerkrachten functioneren naar volle 

tevredenheid van de directeur. De methode van spelenderwijs leren, enkele jaren 

geleden door de Amerikaanse mevrouw Rebecca Center (sponsor van de kleuterschool)  

geïntroduceerd, slaat goed aan en heeft het taalonderwijs op een kwalitatief hoger 

niveau gebracht. 

Na vijf jaar heeft de eerste groep van de “PEAC” (klas 1 t/m 5) het basisschool diploma 

ontvangen, waarvan een kleine groep 14-16 jarigen verder studeert aan de middelbare 

school met een halve beurs van Los Niños.  

Een twintigtal vrijwilligers van Los Niños zijn ingezet om de leerkrachten te assisteren 

en om de leerlingen van de school Engelse les of Sport te geven. Ook organizeerden zij 

een succesvolle “Día de la Basura” (Dag van het afval), om kinderen op een creatieve 

manier te leren omgaan met afval (hergebruik, sorteren, opruimen).  Ook werd weer 

aandacht gegeven aan hygiëne door de kinderen dagelijks hun tanden te laten poetsen 

en, als ze voorradig waren, een vitaminepil te geven.  

De totale kosten per kind per jaar voor de basisschool in 2009 waren 250 euro (inclusief 

boeken, dagelijkse snack, schoolvieringen en excursies).  

 

1.3 De timmerwerkplaats (carpintería) 

 

De verbouwing van de timmerwerkplaats in de laatste drie maanden van 2009 werd 

geheel gesponsord en mede uitgevoerd door vrijwilliger Peter Oudejans, samen met 

medewerkers van ConstruCasa. Ook werden de 2 ruimtes van de aangrenzende 

bibliotheek tot één grote ruimte gemaakt en kreeg deze ruimte een nieuw dak. 

Aangezien Suzan Eleveld, de projectleider van het timmerwerkplaatsproject, wegens 

ziekte in Nederland verblijft, moest timmerleraar Hipolito voor het eerst een half jaar de 

timmerwerkplaats alleen draaien. Hij heeft het er heel goed van afgebracht.  

In dit jaar zijn ook studenten van het derde jaar middelbare school ingezet als 

assistenten om hulp te geven bij de lagere klassen. Dit is iedereen uitstekend bevallen. 

Ook hebben de leerlingen voor het eerst kleine opdrachtjes uitgevoerd voor anderen 

tegen een kleine vergoeding. Een voorbeeld hiervan zijn de werkstukjes die gemaakt zijn 

in opdracht van een vrijwilliger die deze wilde gebruiken als aandenken bij een geboorte. 

Er is veel waardering voor Suzan en haar team!  

1.4 Verbetering van de leefomstandigheden 

 

In vervolg op het moederprogramma, uitgevoerd in 2008, is in 2009 een onderzoek 

gedaan naar behoeften van families en naar programma’s om hierin een helpende hand 

te bieden. Het meest geschikte programma dat hieraan tegemoet komt is het Familie 

Programma “Opvoeding met liefde en gezag” dat zich richt op de families als geheel 

(vader én moeder en kinderen). In dit programma wordt aandacht gegeven aan thema’s 

als hoe om te gaan met liefde, discipline, respect en humor in het opvoeden van 

kinderen. In december is er een voorzichtige start gemaakt met de voorbereidingen voor 

de in 2010 uit te voeren pilot.  
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2. Instituto de Telesecundaria, Chimachoy 

 

Directrice Laura Vasquez de Back heeft ook dit jaar met haar inzet, visie en efficiënte 

werkwijze dit project goed geleid. De school telde 54 leerlingen en 10 leerlingen 

studeerden af.  

Dankzij haar doorzettingsvermogen en overtuigingskracht is zij erin geslaagd vanaf 

augustus 2009 het salaris voor een tweede leerkracht vanuit de overheid betaald te 

krijgen, naast haar eigen salaris en die van Profe Luis.  Helaas kon dit salaris niet 

gegeven worden aan de reeds 2 jaar door Los Niños betaalde leerkracht José, omdat hij 

in de middag een andere baan als leraar heeft via de overheid. Wel bleef hij tot eind 

2009 op school werken en we zijn hem heel dankbaar voor zijn geweldige inzet 

gedurende de voorbije twee jaren. Ook de nieuwe leerkracht Juan-José heeft tijdens de 4 

laatste maanden professionaliteit en een grote bereidheid tot samenwerking getoond, 

waardoor we vol vertrouwen het jaar 2010 kunnen ingaan.  

Het door ons gefinancierde computerlokaal werd voltooid en ingericht met enkele 

computers, meubilair en een schoolbord. Tevens stond Los Niños garant voor ruim 40% 

van de jaarlijkse onkosten. (Dit percentage is gedaald ten opzichte van 2008 vanwege de 

stijgende participatie van de overheid). 

 

 

3. Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas 

 

Het huiswerkbegeleidingproject in San Mateo, geleid door Lys Flores, bestaat nu ruim 

twee jaar. Het is duidelijk een project in opbouw en heeft nog een beperkte 

infrastructuur. Los Niños werkt goed samen met haar en krijgt hierdoor steeds meer zicht 

op waar zij de directrice in kan helpen. In dit jaar hebben een tiental vrijwilligers van Los 

Niños zich binnen dit project ingezet om samen met Lys en haar dochters aan ruim 90 

kinderen huiswerkbegeleiding, Engelse les, sport en creatieve vakken te geven. Doordat 

vele vrijwilligers en bezoekers dit project een warm hart toedragen, is er een structurele 

geldstroom op gang gekomen van particuliere donateurs. In eerste instantie 

functioneerde Los Niños alleen als bemiddelaar tussen de gevers en het project en had 

geen zicht op deze geldstroom. Geïmponeerd door de activiteiten van Lys Flores en het 

maatschappelijk rendement daarvan heeft Stichting Los Niños de mogelijkheden om dit 

project te ondersteunen onderzocht en besloten het project van “Semilla de Esperanza y 

Amor” structureel te gaan ondersteunen.  

In september 2009 moest Lys bijvoorbeeld de 2 gehuurde lokalen van de gemeente 

halsoverkop verlaten, waardoor er als noodoplossing een afdak boven de speelplaats van 

het stukje grond in eigendom geplaatst is. Om het materiaal voor de regen te 

beschermen, werd alles opgeslagen in het huis van een familie. Lys Flores, de directrice, 

weet echter, ondanks tegenwerking van plaatselijke autoriteiten, vol enthousiasme, 

doorzettingsvermogen en niet in de laatste plaats liefde voor de kinderen, het project te 

laten groeien. Eind 2009 is daarom onderzocht of een nieuw gebouw in een behoefte kan 

voorzien. Los Niños heeft met financiële en inhoudelijke steun van gemotiveerde 

vrienden en vrijwilligers van het project dan ook de aankoop van een terrein 

gefinancierd, dat door de ouders en kinderen zelf bouwrijp is gemaakt om er in 2010 een 

educatief centrum op te bouwen. 
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Studiefonds  
 

Los Niños heeft bewust ervoor gekozen studiebeurzen te verstrekken aan kinderen die 

financieel niet in staat zijn vervolgonderwijs te volgen. Hiermee wordt een dubbel 

resultaat geboekt. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande Guatemalteekse 

onderwijsvoorzieningen en daardoor een bijdrage geleverd aan de Guatemalteekse 

infrastructuur. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kansarme maar talentvolle jongeren. In 

2009 zijn in totaal 83 jongeren van een beurs voorzien. 

 

In de eerste plaats zijn vier beursstudenten van Los Niños uit Alotenango afgestudeerd 

en is Bendición de Dios hierdoor twee kleuterleidsters (Sonia en Karla) en twee 

basisschool leerkrachten (Glenda en Gloria) rijker.   

Heel bijzonder omdat zij 7 jaar geleden zelf hebben deelgenomen aan het project 

huiswerkbegeleiding van Bendición de Dios, waardoor de cirkel van zelf educatie krijgen 

om het later door te geven, voor het eerst rond is.  

 

Ook de groep middelbare school studenten in Alotnenago die een halve beurs van los 

Niños ontvangen, doet het goed. Intussen is een tiental afgestudeerd en kunnen de 

opengevallen plaatsen weer worden opgevuld met de studenten die het PEAC diploma 

hebben behaald binnen Bendición de Dios en een aantal leerlingen van de publieke 

basisschool.  

 

Voor wat betreft het project Chimachoy is aan het eind van 2009 één automonteur (Luis) 

afgestudeerd die een baan heeft gevonden in de hoofdstad. De zes andere studenten, 

voortkomend uit de Telesecundaria, hebben goede resultaten behaald in hun 

beroepsopleiding en kunnen volgend jaar verder. 

 

Zes studenten van het derde jaar middelbaar onderwijs, die via onze partner CasaSito 

worden begeleid, hebben het jaar goed afgesloten. Voor allen betekent het dat zij een 

beroepsopleiding mogen kiezen om verder te studeren. Ook de vijf studenten van het 

tweede middelbaar kunnen de stap zetten naar het derde jaar van het middelbaar 

onderwijs. 

 

De beurzen die al eerder verstrekt zijn aan een aantal individuele jongeren (families 

Dubon, Montiel en Torre) voor de basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs en 

universiteit, kunnen gelukkig ook dit jaar weer worden gecontinueerd. Eén leerling heeft 

het vereiste resultaat van 70% niet gehaald, waardoor de vervolgopleiding slechts 

gedeeltelijk wordt betaald. 
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Directe kleinschalige hulp 
 

Omdat de daklozenhulp uitstekend wordt uitgevoerd door Stichting Por Eso 

(www.poreso.org), heeft Los Niños alleen garant gestaan voor de huur van het kamertje 

voor oma Teresa met kleindochter Elisabeth en is ingesprongen bij een aantal 

noodgevallen.  

 

Door het tekort aan personeel en materiaal op de Gezondheidspost in Alotenango, heeft 

Los Niños ook dit jaar weer de verpleegkundige Miriam gefinancierd. Vanuit het medisch 

fonds heeft Los Niños financieel bijgedragen aan onder meer een hartoperatie bij een 

jong meisje, de operatie van de urineleider van Brandon, een bril gekocht, enkele 

begrafenissen, vervoerskosten van een terminale vader, dokterskosten voor een kindje 

met oorklachten en medicijnen. Een aantal vaste donaties zijn gegeven voor medicijnen 

en het bouwen van een huisje. Alle betrokkenen zijn op een of andere manier betrokken 

binnen de projecten van Los Niños. 

 

In de door Los Niños ontvangen koffers uit Nederland zaten weer voldoende schoolmateriaal, 

kleding, schoenen, speelgoed en hygiëneartikelen, zodat wij heel veel gezinnen, binnen de 

projecten van Los Niños, blij konden maken.  

 

Gracias! 
 

Dankzij de vele steun hebben we al heel wat voor elkaar gebracht in de levens van de 

Guatemalteekse kinderen. Laten we ons realiseren dat wij degenen zijn die dankbaar 

moeten zijn. Dat wij in de positie verkeren om te kunnen helpen. 

En zolang we dat kunnen, laten we het dan doen. Ook al helpt elk van ons er maar één. 

Want samen staan we sterk!  

 

http://www.poreso.org/

