
 

 

 

 

Inhoudelijk jaarverslag 2016 
 
Amigos Colombianos is een stichting die zich inzet voor kwetsbare jonge vrouwen in 
Colombia die gemotiveerd zijn om de vicieuze cirkel van armoede van hun familie te 
doorbreken en een waardige toekomst op te bouwen voor henzelf en hun mogelijk 
toekomstige gezin. Hiermee probeert Amigos Colombianos de armoede te bestrijden bij de 
wortels en zich niet te beperken tot symptoombestrijding. 
 
Met dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten, zowel in 
Colombia als in Nederland, en de financiële situatie voor het kalenderjaar 2016. 
 
Activiteiten in Colombia 
Amigos Colombianos is in 2003 van start gegaan en richtte zich aanvankelijk op de opvang 
van straatkinderen en in het bijzonder straatmeisjes, omdat voor deze laatste doelgroep in 
2003 nog helemaal geen hulp bestond. De afgelopen jaren is dit programma stap voor stap 
overgedragen aan onze lokale samenwerkingspartners. Zij zetten het programma nog altijd 
voort met financiële ondersteuning van de gemeente Medellín en de welzijnsorganisatie van 
de landelijke overheid: Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF).  
Het overdragen van deze programma’s is onderdeel van de filosofie van Amigos 
Colombianos. We zijn van mening dat we vanuit het buitenland projecten kunnen initiëren, 
maar dat uiteindelijke altijd de lokale partijen, in samenwerking met de lokale overheid, hun 
verantwoording moeten nemen en het programma moeten voortzetten. Alleen zo worden 
deze programma’s volledig geïmplementeerd in de lokale samenleving.  
 
Drie jaar geleden besloot Amigos Colombianos een nieuw innovatief programma op te 
zetten. De directe aanleiding voor dit nieuwe programma was dat uit eigen onderzoek bleek 
dat een hoog percentage jongeren (jongens en meisjes) die hulpprogramma’s in Medellín 
verlieten niet in staat bleken om een constructieve toekomst op te bouwen en vaak in korte 
tijd terugvielen in problematisch gedrag.  
Eén van de redenen waarom deze percentages zo hoog liggen is, omdat er geen sprake is 
van een goede nazorg en re-integratie. Het belang van een goede re-integratie is door 
vrijwilligster Marlous Gordijn duidelijk aangetoond in het onderzoek dat zij in 2011 voor ons 
heeft gedaan in het kader van haar afstuderen aan de VU Amsterdam.  
Het bestuur van Amigos Colombianos heeft daarop besloten om een ambulant pilot project 
te starten met de ambitie om deze uit te bouwen naar een ambulant programma voor de re-
integratie van straatmeisjes.  
 
In oktober 2014 werd, onder begeleiding van onze nieuwe samenwerkingspartner Sueños y 
Huellas del Mañana, gestart met twee meisjes: Flor en Isabel. In de loop van 2015 werd het 
aantal plaatsen in het programma ‘Een Helpende Hand’ uitgebreid naar in totaal acht en per 
juni 2016 is het aantal plaatsen uitgebreid naar twintig. 
 
Als snel bleek dat het hebben van een inkomen cruciaal is voor de motivatie en kansen van 
de deelnemers om een waardige toekomst op te bouwen. Daarom werd naast het 
begeleidend programma ‘Een Helpende Hand’ ook het programma ‘Aan het werk!’ opgezet.  
Uniek aan dit programma is dat wij vrijwel alle deelnemers aan het programma  kunnen 
garanderen dat ze een inkomen hebben binnen een maand na toelating. Dat is belangrijk. 
Meisjes die terugkeren naar hun familie worden positiever ontvangen als ze een inkomen 
meenemen dan wanneer zij terug komen om op de zak te teren van de familie. Meisjes die 
niet terug kunnen naar een familie hebben het inkomen nodig voor de huur van hun 
huisvesting. Zonder baan ligt de prostitutie, criminaliteit of een leven op straat alweer snel 
op de loer.  
  
 



 

 

In 2016 is er onder begeleiding van Amigos Colombianos hard gewerkt aan het 
inventariseren van de bestaande instituten in Medellín die een programma hebben voor 
kwetsbare jeugd. Er bleken 83 van dergelijke instituten te zijn, waarvan 23 het profiel 
bedienen dat wij zoeken voor ons project (kwetsbare jonge vrouwen in de leeftijd van 16-22 
jaar). Met 18 van de organisaties is contact geweest en dit heeft geresulteerd in een 
samenwerkingsrelatie met 15 van hen.  
In totaal zijn er 170 aanmeldingen geweest vanuit deze instituten. Met 74 kandidaten is 
daadwerkelijk contact geweest en 21 van hen hebben toelatingsgesprekken gehad. 
Uiteindelijk zijn dit jaar 15 kandidaten toegelaten tot het programma. Deelnemers worden 
vooral geselecteerd op basis van motivatie. Niveau van scholing speelt geen rol.  
  
Ook is in 2016 onder begeleiding van een lokale expert hard gewerkt aan het 
professionaliseren van de interne organisatie van onze samenwerkingspartner. Zo is 
structuur gebracht in de werkwijze door o.a. gezamenlijk een visie, missie en doelstellingen 
te bepalen, door werkprocessen te beschrijven en afspraken te maken over de rapportages 
die we periodiek ontvangen.  
 
Activiteiten in Nederland 
Onze werkzaamheden in Nederland hebben zich voornamelijk gericht op het stabieler maken 
en verder professionaliseren van de organisatie. De vijver waarin we vissen om vrijwilligers 
aan ons te binden is beperkt. We hebben “voorlopig” afscheid genomen van de oude 
structuur met werkgroepem. Het is ons gelukt alle vacante vacatures  binnen het bestuur in 
te vullen. We zijn daarmee kwantitatief en kwalitatief op sterkte. De taakverdeling wordt 
momenteel verder uitgewerkt.  
 
Het vervolg is alle nieuwe ideeën binnen het bestuur te stroomlijnen om Amigos 
Colombianos (weer) meer zichtbaar te maken. Belangrijk hiervoor is het vernieuwen van de 
website en het benutten van aanverwante communicatie mogelijkheden.  Hiermee hopen we 
ook op het aantrekken van mensen, bedrijven en instanties die iets voor onze activiteiten 
willen en kunnen betekenen.  
 
Daarnaast willen we nieuwe bronnen van inkomsten aanboren die aansluiten bij de 
veranderingen van de maatschappij. Onze  huidige donateur structuur biedt onvoldoende 
zekerheid voor de toekomst.  
 

 	
 


