Stichting Los Niños 2018
De stichting bestaat in 2018 16 jaar. Sinds 2002 is zij actief met onderwijsprojecten in Guatemala.
De stichting is ontstaan om aan de allerarmsten in de omgeving van Antigua (Guatemala) hulp te
verlenen, met name door het ondersteunen en initiëren van lokale onderwijsprojecten en hulp aan
daklozen. De stichting is in de loop der jaren uitgegroeid tot een organisatie die voor enkele honderden
kinderen onderwijs en daarmee ontwikkelingskansen mogelijk maakt.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen plaatselijke projectdirecteur (meer) te hebben. Daardoor
kunnen nagenoeg alle donaties volledig worden ingezet voor de projectondersteuning. De begeleiding van
de projecten ligt sinds 2016 in handen van het bestuur in Nederland en gebeurt voornamelijk op afstand
door middel van mail- en skypecontact. Periodiek bezoeken de bestuursleden de projecten ter plaatse om
de voortgang te borgen. In Guatemala werkte de stichting nauw samen met CasaSito, die sinds 2016 de
rol van lokaal ondersteunende organisatie heeft. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door
Antonio Coolen, ex-landendirecteur van Cordaid en lid van het Guatemalteekse stichtingstoezicht.
A.

DOEL

In de statuten van de stichting is daarover het volgende opgenomen:
Artikel 2 - De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin des woords, aan kinderen en
hun gezinnen in Midden Amerika en met name in Guatemala.
Artikel 3 - De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.

het opzetten dan wel faciliteren van projecten gericht op het geven van onderwijs aan kinderen die
door financiële of andere omstandigheden niet in staat zijn onderwijs te volgen;

b.

individuele begeleiding van families ter verbetering van leefomstandigheden van kinderen;

c.

het bieden van financiële ondersteuning aan diverse projecten.

Los Niños zet zich primair in voor onderwijs aan de allerarmste kinderen. Het betreft onderwijs op het
gebied van lezen, rekenen, schrijven, gebruik van computers, maar ook praktijkonderwijs op het gebied
van textielbewerking, houtbewerking, koken et cetera. Daarnaast ondersteunt Los Niños projecten op het
gebied van emancipatie, muziek en cultuur. Bij alle projecten geldt dat ernaar gestreefd dient te worden
dat de projecten door de lokale bevolking en partijen gedragen worden, zodat uiteindelijk ondersteuning
vanuit Los Niños niet meer nodig is.
B.

DE PROJECTEN:

1.

Alotenango

Ten behoeve van basis- en praktijkonderwijs in Alotenango is in samenwerking met de Nederlandse
Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) een school gebouwd. Het gebouw is thans nog eigendom van
Los Niños. Er krijgen ruim 200 kinderen onderwijs. Voorwaarde voor de financiering van het onderwijs en
voor het 'om niet' mogen gebruiken van het schoolgebouw is dat ten minste 80% van de leerlingen
(toetsbaar) armlastig zijn. Aan het hoofd van de school staat Julio García. De uitvoering van de school is
ondergebracht in de lokale stichting Asociación Bendición de Dios.
Bij het begin van de ondersteuning van dit onderwijsproject is gesteld dat Bendición de Dios op termijn
op eigen benen zou moeten kunnen staan. Bendición de Diós is inmiddels uitgegroeid tot een sterke en
evenwichtige stichting waarin veel ouders van schoolgaande kinderen en andere betrokkenen
participeren. In 2016 heeft het bestuur tijdens een projectbezoek kunnen constateren dat de
schoolleiding, de docenten en het bestuur inmiddels uitstekend in staat zijn op eigen benen te staan.
Inmiddels zijn gesprekken met notaris en schoolleiding in gang gezet om zowel de school als de grond in
2018 over te dragen aan Bendición de Diós.

2.

Semilla de Esperanza y Amor (SEA)

In San Mateo ondersteunt Los Niños de lokale organisatie Semilla de Esperanza y Amor (SEA). Deze
organisatie verzorgde tot 2015 voor een honderdtal kinderen buitenschoolse opvang. Daarbij werd ook
aanvullend onderwijs gegeven, deels met ondersteuning van buitenlandse vrijwilligers. In 2015 heeft het
project de omslag gemaakt naar volledig basisonderwijs voor kansarme kinderen uit de directe
omgeving. Vanaf die tijd worden de taken van de directrice stap voor stap overgedragen op haar dochter,
die haar functie binnen enkele jaren zal overnemen. CasaSito ondersteunt de directie.
3.

Het Timmeratelier

Tegenover de school van Bendición de Dios is het Timmeratelier gevestigd. Hier krijgen leerlingen onder
leiding van Suzan Eleveld praktijkonderwijs in houtbewerking en het maken van meubels. Het gebouw
waarin de school gevestigd is, is in eigendom van Los Niños. Ook het Timmeratelier heeft zich zodanig
ontwikkeld dat Los Niños wil bewerkstelligen dat de eigendom in 2018 wordt overgedragen aan de lokale
stichting van het Timmeratelier.
4.

Aso Seprodi

Los Niños heeft voorafgaand aan 2018 een (deel)project van Aso Seprodi ondersteund. Dit is een
organisatie die zich inzet voor scholing, emancipatie en werk van kansarme jongeren in de regio rondom
Quetzaltenango. Het is een arm gebied met weinig toekomstmogelijkheden voor jongeren. Eind 2017 is
ondersteuning voor een nieuw (deel)project toegezegd voor de komende drie jaar.
5.

Studiebeurzen

Via CasaSito worden studiebeurzen beschikbaar gesteld aan jonge mensen uit Chimachoy, Sacatepequez
en Alta Verapaz. Het betreft jaarlijks enkele tientallen beurzen.
6.

Samenwerkingsprojecten

Los Niños ondersteunt samen met SKG enkele projecten in samenwerking met bouworganisatie
ConstruCasa. De projecten bestaan voornamelijk uit de bouw van schoollokalen. Fondsen voor de
projecten komen uit eigen middelen, maar ook vanuit uit externe organisaties zoals Wilde Ganzen en
Kinderpostzegels.
C.

FINANCIEEL BELEID

Los Niños financiert haar projecten door inkomsten uit donaties. Door begeleiding op afstand en
ondersteuning van CasaSito in Guatemala heeft Los Niños de kosten sterk kunnen reduceren, waardoor
zoveel mogelijk fondsen direct aan de projecten ten goede komen. Het bestuur in Nederland ontvangt
geen vergoeding voor werkzaamheden.
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