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Jaarverslag bestuur 2019 

Over 2019 hebben wij het derde jaar beleefd van ons project in Colombia. Het is 
hartverwarmend om te constateren, dat er veel progressie zit in het project en een 
enorme beleving bij de deelnemers  
Ook in 2019 heeft het bestuur zich op de hoogte gesteld van de vorderingen ter plaatse, waarbij vele 
gesprekken met de leiding van het project konden worden gevoerd. Onze founder Frank van Rijn en 
mede bestuurslid Jacco Beemster hebben het bezoek in Colombia afgelegd. 
Hun reisverslagen kunt u hierna lezen. 
 
De aanvankelijke juichstemming vanwege de toename van het aantal vrijwilligers is enigszins 
omgeslagen. Alex Triana moest afhaken, vanwege gezondheidsproblemen.  Alex was lid van het 
bestuur. 
Ook andere vrijwilligers trokken zich terug, waardoor wij thans een oproep doen aan vrijwilligers om 
ons te helpen met onze stichting. Ondanks een financieel afbouwplan voor ons project in Colombia 
worden wij geconfronteerd met verminderde inkomsten, waardoor wij een uitdrukkelijke opdracht 
hebben om nieuwe fondsen aan te boren. 
De afbouw van het project Colombia is bedoeld om de instelling financieel onafhankelijk te maken, 
waardoor wij weer middelen kunnen besteden aan nieuwe projecten. 
 
Inmiddels zijn er diverse activiteiten gestart om de inkomstenkant te verbeteren, daarover zal u 
ongetwijfeld vanuit de lokale pers worden geïnformeerd. 
 
Bestuurlijk zijn er mutaties te verwachten. Onze financiële assistent, die steeds met zorg de donatie 
heeft verzorgd heeft te kennen gegeven, dat er einde gaat komen aan haar activiteiten voor het 
bestuur van de stichting. Evenzo heeft de secretaresse te kennen gegeven te zullen stoppen. De 
termijnen liggen nog open tot er vervangers zijn gevonden. 
 
Het bestuur bestaat thans uit de vacante positie van voorzitter, de penningmeester André Wester, 
neemt deze rol ad interim voor zijn rekening; in het dagelijks bestuur hebben vervolgens zitting, de 
secretaresse, Ine van Herpen,  uitvoerend administratief medewerkster Karin Zult, en de project 
coördinator Colombia Founder Frank van Rijn. Wij willen verder Jacco Beemster noemen, die de 
bedrijven langs gaat voor sponsoring. 
 
In 2019 is de website is verder verbeterd en biedt voldoende informatie voor potentiele donateurs. 
 
Wij zijn vol goede moed om verder met jullie, lezers van dit verslag, er een voortdurend succes van te 
maken.  
Rest ons de donateurs, sponsors en giften uit erflaters uitdrukkelijk te bedanken voor hun steun aan 
onze stichting. 
 
A.J. Wester 
Voorzitter a.i 

  



Ervaring werkbezoek Amigos Colombianos 

December 2019 te Medellin, Colombia,  door Jacco Beemster 

Het werkbezoek heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt.  

Wat is het heftig om te zien in wat voor situatie onze meiden zaten en hoe ge-wel-dig is het om te 
mogen zien dat ze er weer bovenop komen. 
Daarnaast ben ik ook onder de indruk van de rol van Frank. 
Hoe hij de grote lijnen ziet en daarnaast oog heeft voor detail, maar bovenal de energie die hij er in 
stopt. 
Het was niet moeilijk om hem  te geloven, toen hij na afloop vertelde dat hij he-le-maal gesloopt was. 
 
Hieronder ga ik wat dieper in op mijn ervaringen van het werkbezoek. Ik benadruk hierbij wat mijn 
gevoel was.  
Door mijn gebrekkige Spaans heb ik lang niet alles mee gekregen wat er gezegd is in de 
vergaderingen.  
Gelukkig kreeg ik wel altijd een korte samenvatting 
 
Situatie waar de meiden inzitten voor ze in ons programma komen. 
De deelnemers komen uit een omgeving waar drugs, prostitutie, misbruik en armoede heerst 
Een omgeving waarbij (kleine) kinderen vaak alleen zijn, omdat moeders moet werken en vaders niet 
(meer) in de picture is. 
Dit zorgt er voor dat veel kinderen misbruikt zijn en hierdoor  beschadigd zijn voor de rest van hun 
leven. 
Bij ons bezoek aan deze omgeving en de woningen waaruit de deelnemers komen, viel mij in eerste 
instantie de extreem negatieve sfeer op die er in de straten heerst. 
Later begreep ik van Frank dat dit niet het grootste probleem is. 
Dat de kinderen alleen worden gelaten, heeft fatale gevolgen zoals misbruik. 
 
Een deel van deelnemers van ons programma komen rechtstreeks uit bovenstaande omgeving. 
Een ander deel komt uit het weeshuis en heeft vaak eerst in de bovenstaande omgeving gezeten. 
Ons bezoek aan het weeshuis was superheftig.  
Als je een meisje van een jaar of zeven ziet lopen, waarvan je weet dat ze meerdere keren misbruikt 
is, wordt je gewoonweg misselijk. 
Niet figuurlijk, maar letterlijk.  

Mijn maag begon stevig te draaien. 

Gelukkig krijgen deze meisjes een kans om er weer bovenop te komen door ons programma. 

Ons programma 

Nieuwe pand 

We hebben ons nieuwe pand bezocht en dat gaf een goed gevoel. 
Het pand is heel erg opgeknapt en het lijkt totaal niet meer op hoe het er eerst uitzag. 
Het is een pragmatisch pand waar een goede sfeer heerst. 
 

 

Feedbacksessie van potentiele deelnemer 

In de pand maak ik een feedback-sessie mee, waarbij Ana Luisa, een potentiele deelnemer, krijgt te 
horen of ze door de strenge selectieprocedure is en of ze dus doorgaat naar het programma. 
In de feedback sessie wordt duidelijk hoe professioneel de selectieprocedure is. 



Ana Luisa krijgt vanuit alle  disciplines feedback: sociaal-maatschappelijk, psychologisch en 
pedagogisch.  
Alles wordt hierin meegenomen, zoals ook bijvoorbeeld haar relatie met haar moeder die ze moet 
verbeteren. 
Dit om de kans dat ze terugvalt zo klein mogelijk te maken. 
Daarnaast wordt er sterk gekeken naar doorzettingsvermogen, omdat het erg belangrijk is dat een 
heel groot gedeelte van deelnemers aan het programma slaagt. 
Voor de sponsoring is het immers belangrijk dat het geïnvesteerde geld goed terecht komt. 
Slechts 5 procent  van de meisjes die zich aanmeldt, mag uiteindelijk aan het programma deelnemen. 
Aan het eind van de feedback-sessie krijgt Ana Luisa te horen dat ze aan het programma mag 
deelnemen. 
De enorme blijdschap en opluchting van Ana Luisa is echt prachtig om te zien. 
 
Bezoeken van de deelnemers aan ons programma 
We hebben een aantal meiden bezocht op hun werk.  
Het gaat dus om deelnemers die al ver gevorderd zijn in het programma. 
We zijn bij Paulina, Natalie, Laura, Flor, Angie en Isabel geweest. 
Met Laura heb ik zelf nog leuk kunnen praten, omdat ze goed Engels spreekt, zeker voor 
Colombiaanse begrippen. 
Al deze meiden hebben zich enorm ontwikkeld en hebben nu zelfs een baan. 
Respect, ze zijn van heel ver gekomen!! 
 
Tevens hebben we een deelnemer thuis bezocht, Alejandera. 
De woning van Alejandra is klein, maar netjes en leuk ingericht. 
Alejandra wist nog niet helemaal welke studie ze wou gaan volgen. 
Frank heeft geholpen met haar keuze en haar meteen aangemeld zodat ze nog net op tijd was om dit 
semester te beginnen. 
Je kunt echt zien dat ze even een duwtje in haar rug nodig had. 

Uitje met deelnemers en oud-deelnemers 

We hebben met zo'n 50 deelnemers en oud-deelnemers met een Chiva door de stad gereden en 
outdoor lichtshows bekeken. 
Een chiva is een oude, open bus waar muziek wordt gedraaid en waarin wordt gedanst. 
De (oud)deelnemers hebben enorm naar dit uitje uitgekeken. 
Omdat ze een zwaar leven hebben/hadden, ervaren ze een uitje heel intens. 
Het plezier spatte echt er vanaf in de chiva en dansen kan je wel aan de Colombianen overlaten.  
Frank en ik dansen ook mee, alhoewel het bij ons meer op bewegen lijkt. 
 
Het programma gaat altijd door 
Vlak voor ons afscheid vertelt Frank mij dat Laura een enorme terugval heeft gehad, dat ze zelfs even 
gedacht heeft om zichzelf van het leven te beroven. 
Haar moeder had iets verschrikkelijks gezegd. 
Ge-luk-kig is Laura goed door ons programma opgevangen en gaat het nu goed met haar. 
Het programma gaat altijd door en ook oud-deelnemers kunnen altijd bij ons terecht voor hulp. 
Gelukkig maar, het blijven meiden met een litteken die kwetsbaar zijn. 
 

Jacco Beemster 

 

 

 



Activiteiten in Colombia 

Het kalenderjaar 2019 stond vooral in het teken van de verhuizing naar het nieuwe pand. De 
gemeente Medellín beloonde ons vorig jaar voor ons jarenlange werk, uithoudingsvermogen en 
innovatieve programma’s met een pand dat ons voor in ieder geval de komende vijf jaar gratis ter 
beschikking wordt gesteld. Er is met man en macht gewerkt om het pand klaar te maken voor 
gebruik en het resultaat is fantastisch. De deelneemsters aan ons programma hebben het de naam 
‘Casa de los Sueños’ oftewel ‘Huis van dromen’ gegeven.  
 
Door de centrale ligging in de stad Medellín zijn 
wij en onze deelneemsters minder tijd en kosten 
kwijt aan vervoer. De extra ruimte die we nu ter 
beschikking hebben geeft meer mogelijkheden. 
 
Tijdens de werkzaamheden gingen de gewone 
werkzaamheden vanzelfsprekend gewoon door.  
 
Een helpende hand 
Ons project ‘Een helpende hand’ is een project 
dat meisjes die een hulpverleningsprogramma 
van een instituut verlaten helpt om hun leven na 
het programma succesvol op de rit te zetten. 
       
 
        Casa de los Sueños 

 
De meisjes worden o.a. geholpen bij het vinden van werk, het verwerken van trauma’s uit het 
verleden, het herstellen en/of leren omgaan met de relaties binnen hun familie, het inzicht krijgen en 
uitwerken van een realistisch persoonlijk toekomstplan en alles wat daarbij komt kijken: studie en 
opleiding, maar ook aan zelfstandig leren wonen, sparen en afstand nemen en houden van negatieve 
invloeden. 
 
Onze lokale werkorganisatie Sueños y Huellas del Mañana heeft contact met vrijwel alle instituten in 
Medellín die geschikte kandidaten kunnen aanleveren voor het project. In totaal 41. In 2019 werden 
door hen 175 kandidaten aangemeld. Van die kandidaten presenteerden zich er 100 daadwerkelijk 
voor de selectiegesprekken. Er werden 12 meisjes toegelaten tot het programma, waarmee het 
totaal aantal tot nu toe toegelaten meisjes op 62 komt. Kandidaten worden geselecteerd op hun 
motivatie om écht een succes te maken van hun toekomst. 
Acht deelneemsters rondden het programma in 2018 succesvol af, waarmee het totaal aantal tot nu 
toe op 32 komt. Geen enkele deelneemster verliet het programma voortijdig. Van de 32 oud-
deelneemsters die tot nu toe het project succesvol hebben afgerond hebben 25 oud-deelneemsters 
nog altijd werk en 7 oud-deelneemsters hebben een andere vorm van inkomsten (bijvoorbeeld een 
partner of familie die werkt en hen onderhoud). Er zijn geen oud-deelneemsters zonder een vorm 
van inkomen. Alle meisjes hebben voldoende basis om in hun eigen inkomsten te voorzien indien 
nodig. 
 
Voor uitgebreidere informatie over resultaten verwijzen we u naar bijlage 1. 
  



 
 
 
 
 
 

Deelneemsters zagen voor het eerst de zee tijdens een uitje naar de kust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het werk! 
‘Aan het werk!’ is een onderdeel van ons programma dat er op gericht is om deelnemers de 
maximale garantie te geven dat zij snel een inkomen kunnen genereren, werkervaring opdoen en 
goede kansen maken om ons project te verlaten met een baan, deze ook kunnen behouden of 
succesvol elders een baan kunnen vinden. Om dit te realiseren wordt een relatienetwerk aan 
bedrijven opgebouwd die bereid zijn om deelnemers een jaar in dienst te nemen met de intentie om 
de deelnemer ook na dat jaar in dienst te houden. In sommige gevallen ontvangen deze bedrijven 
een financiële tegemoetkoming van Amigos Colombianos. Deelnemers worden altijd vanuit ons team 
begeleid door een werkcoach. Deze begeleiding wordt door de bedrijven enorm gewaardeerd en is 
één van de belangrijkste redenen waarom zowel kandidaten als bedrijven zich aanmelden voor ons 
programma.  
 



 
Deelneemster Angie heeft veel plezier tijdens een bezoek aan haar werk 

 

Het relatienetwerk werd in 2018 uitgebreid van 62 bedrijven naar 84 bedrijven. Bedrijven 
vertegenwoordigen verschillende branches. Voorbeelden zijn de ziekenhuizen, beveiligingsbedrijven, 
confectie-industrie, hotels, restaurants, supermarkten, kapsalons, bakkerijen en drukkerijen. 
 
In 2019 waren er 10 bedrijven die een deelnemer uit het programma ontvingen. 
 
Het bestuur is zeer tevreden over de ontwikkelingen met betrekking tot het  project. De strenge 
selectie op vooral de motivatie van de kandidaten voor ons programma garandeert onze hoge 
succespercentages. Er zijn vrijwel geen deelnemers die het programma vroegtijdig verlaten en de 
deelnemers die het project afronden kunnen zichzelf zowel maatschappelijk als financieel staande 
houden. 
 



 
Een kerstgroet van (oud)deelneemsters vanuit Medellín  

 
 

 

Frank van Rijn januari 2020



Bijlage 1: Resultaten 2015 - 2019 

 

Kalenderjaar 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

       

Fase Pilot-fase Start project 
vanaf 16 mei  

Eerste 
complete jaar 

Tweede 
complete jaar 

Derde 
complete jaar 

 

Aangemelde 
deelnemers 

7 135 267 406 175 990 

Contacten met 
deelnemers 

7 74 213 364 120 778 

Deelnemers  
gemeld 

7 49 202 346 100 704 

Deelnemers 
toegelaten 

5 15 18 12 12 62 

Deelnemers 
afgerond 

0 2 14 8 8 32 

Vroegtijdige 
beëindiging 

0 3 0 3 0 6 

Gemiddelde 
bezetting (van 20 
plaatsen) 

5 16 17 16 18 nvt 

Deelnemers 
afgerond met 
werk 

nvt 100% 64% 88% 75% 78% 

  2 9 7 6 25 

Deelnemers 
afgerond zonder 
werk, maar met 
financiële 
ondersteuning 

nvt 0% 29% 13% 25% 22% 

 0 4 1 2 7 

Deelnemers 
afgerond zonder 
vorm van 
inkomen 

nvt 0% 7% 0% 0% 0% 

 0 1 0 0 0 

Instituten 
aangesloten 

2 23 33 41 41 41 

Bedrijven 
aangesloten 

5 22 30 62 84 84 

Bedrijven die 
deelnemer(s) 
hebben 
ontvangen 

4 14 15 22 10 65 
 



Financieel jaarverslag 2019 

Inkomsten 

De inkomsten over 2019 geven een lichte stijging te zien in de donaties 

particulieren. Het ligt nog op het niveau wat we voor ogen hebben. Crowdfunding 

is tot nu niet geworden wat we er van verwacht hebben. De overige 

projectmatige werving is van start, de resultaten zullen we eerst in 2020 gaan 

zien. 

Voor het eerst zijn we actief gaan werven via advertenties en aankondigingen in 

onder andere nalatenschap en legaten. Diverse media zijn daarbij ingeschakeld. 

Uitgaven 

Ons project in Colombia heeft € 78.211 gevraagd. Dat is meer dan in 2018. 

Hierin is sprake van een overloop. Het project in Colombia gaat uiteindelijk self 

supporting worden, waardoor de inspanningen voor ons elk jaar zullen dalen. 

Daardoor moet er ruimte ontstaan voor andere projecten in Colombia. De totale 

uitgaven beliepen € 89.642 ten opzichte van 2018 € 48.521. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de overloop. Voor het eerst zijn er forse kosten gemaakt in de 

media, waarin wij ons zichtbaar maken voor nalatenschappen en legaten.  

Beleid 

In ons vorige verslag melden wij, dat er een saldo liquiditeiten einde jaar 

beschikbaar moet zijn van minimaal € 80.000, waarmee lopende projecten 

kunnen blijven financieren. 

Het saldo einde jaar bedraagt € 85.189.  

Het streven moet zijn om einde jaar 2020 dit saldo weer op niveau 2018 te 

hebben gebracht. 

Bestuur 

 

Alle bestuursleden werken onbezoldigd. 

Slechts over de reiskosten naar Colombia worden  vergoedingen verstrekt. 

Kosten worden zoveel mogelijk beperkt. 

Activiteiten 

2019 zal verder in het teken staan van de nieuwe media. We gaan weer op zoek 

naar de scholen en bedrijven etc. Er zijn werkgroepen geformeerd, die de 

verschillende doelgroepen zullen bewerken. Voor de komende jaren gaan we 

activiteiten ontwikkelen, waarbij we in regio beter zichtbaar gaan worden. 

Het is ons wel duidelijk gebleken, dat het leger vrijwilligers in het algemeen sterk 

aan het dalen is. Ook wij hebben daarmee te maken.  



Overzicht afgelopen jaren 
     

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Inkomsten            

Rentebaten 25 62 298           880          1.108            680  

Donaties particulieren 20.612 15.897 40.656       20.121        20.181        26.227  

Donaties bedrijven 7.650 8.400 - -          5.850            700  

Donaties scholen en 

verenigingen - - -           200              -          11.405  

Donaties instanties 8.000 7.500 4.500         2.000          7.573          7.100  

Fondsen 16.725 16.700 19.750       21.575        26.610        34.050  

Diversen 726 - -         1.032            100              88  

Totaal inkomsten  53.738 48.559 65.204 45.808 61.422 80.249 

 

Uitgaven 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Uitgaven            

Bankkosten 581 324 431           407            492            469  

Kantoorkosten 806 579 631           388            502            203  

Publiciteitskosten 5.052  740           716            303            292  

Organisatiekosten activiteiten 1.537         1.180         1.788         2.192                  -           273  

Reiskosten 2.447 1.009 1.551         1.925            806          1.962  

Projectkosten 78.211 45.417 60.000       72.822        23.170          3.917  

Diversen 1.008 12 250           174               -              190  

Totaal uitgaven  89.642 48.521 65.391       78.624        25.272          7.306  

 

 

 

 

 


