
 

Stichting Los Niños 2007 
Projecten ¦ activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beslissing in welke tijd we leven, 

 is niet aan ons. Het enige wat wij moeten 

beslissen, is wat we willen doen met de tijd    

die ons gegeven is.” (Tolkien) 
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Stichting Los Niños 
Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die projecten opzet en 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.  
 
De stichting is ontstaan in 2002, nadat Ana-Maria Ackermans en Carla Nolte elkaar in Antigua leerden 
kennen. Getroffen door armoede, ellende en gebrek aan onderwijs onder de allerarmsten in deze 
omgeving, kozen zij ervoor om in Guatemala belangeloos hun krachten in te zetten. Onderwijs staat 
bij de hulp centraal, vanuit de visie dat educatie de enige manier is om de vicieuze cirkel van armoede 
te kunnen doorbreken. 

Los Niños richt zich op het opzetten en ondersteunen van scholen voor 
de armste kinderen. In praktijk gaat het vaak om bouwen, uitbreiden, 
verbeteren van scholen, zorgen voor voldoende leerkrachten, 
onderwijsmateriaal, alles wat nodig is om goed onderwijs te realiseren.  
 
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). Ook is er hulp in de vorm van 
studiebeurzen voor middelbaar- en beroepsonderwijs. En Los Niños 
biedt directe, kleinschalige hulp door financiële en emotionele steun 
aan personen of gezinnen in nood.  
 

Tot slot participeert Los Niños ook in projecten van andere hulpverlenende organisaties. Een 
voorbeeld hiervan is de steun aan een coöperatie van vijftien vrouwen voor de oprichting van een 
bakkerij om in hun onderhoud te voorzien en uit de opbrengsten een kinderdagverblijf te gaan runnen.  
 
Stichting Los Niños heeft een bestuur dat gevestigd is in Nederland. In Antigua wordt de 
ontwikkelingshulp in de praktijk gerealiseerd door Ana-Maria Ackermans en, sinds 2006, Alice 
Ferguson. Zij worden daarbij bijgestaan door veelal zeer gemotiveerde vrijwilligers, die hulp aan de 
plaatselijke leerkrachten en andere professionals geven. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer onze educatieprojecten verder te kunnen uitbreiden en nieuwe 
projecten te steunen. Het lijkt zo gewoon, naar school gaan, de kans krijgen om je te 
ontwikkelen, een vak leren, voor jezelf op leren komen. Voor veel kinderen hier is het een grote 
wens, die we alleen samen kunnen realiseren.  
 
Hartelijk dank voor uw steun!! 
 
Warme groeten uit Antigua, Guatemala, 
Ana-Maria & Alice 
 
P.S. In 2007 vieren we het 5-jarig bestaan van Stichting Los Niños! Reserveer vast in uw 
agenda: zondag 23 september (Tilburg)  
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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 ont wikkeling 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 plaats in de regio Sacatépequez 
(rondom Antigua) en in de regio van Quetzaltenango.  

 

Los Niños Nederland 

Projecten 
i.s.m. 
derden 

Chimachoy 

School 
- Pre-primaria 
- Primaria 1-2-3 (in 2010 

t/m 6) 
- Primaria Conalfa 

(jongeren en ouders) 
- Basico 1-2 
- Huiswerkbegeleiding 
Ontwikkeling 
- Vitamines, hygiëne 
- Gezonde snack 
- Timmeratelier, 

computers, bieb 
- Medische hulp 
- Fonds noodgevallen 
- Verbetering wonen 

School 
- Basico 1-2-3 
Ontwikkeling 
- Vitamines, hygiëne 
- Typemachines,  

computers, bieb 
 

Activiteiten overzicht Los Niños 

 

Studie 
beurzen 

 

School 
projecten 

Alotenango 

Directie 
Guatemala 

Fondsen, 
goederen 

Fondsen, 
goederen en 
vrijwilligers 

Fondsen 

 

Klein- 
schalige 

directe hulp 

Fondsen, 
goederen 

 
Organisatie 
Stichting Los Niños heeft in Nederland een 6-ledig bestuur, dat helpt bij de fondsenwerving en 
adviseert/ besluit bij het ondernemen van (nieuwe) initiatieven. In Antigua wordt de ontwikkelingshulp 
in de praktijk gerealiseerd door Ana-Maria Ackermans en Alice Ferguson (de directie). Zij worden 
daarbij bijgestaan door een wisselende groep vrijwilligers (van 20 tot 70 jaar). In de DOE-groep in 
Nederland zijn oud-vrijwilligers actief voor praktische ondersteuning van de stichting.  
 
Financiële uitgangspunten  
Stichting Los Niños… 
? kent minimale kosten voor fondsenwerving en overhead van haar projecten, 
? betaalt geen salaris aan de directie (deze krijgt een beperkte onkostenvergoeding), 
? werkt met onbetaalde (tijdelijke) vrijwilligers van over de hele wereld waarvan geen donaties of 

bijdragen worden gevraagd, 
? betaalt salarissen (en opleidingen) van lokale professionals voor het uitvoeren van operationele 

taken in haar projecten. Hiermee wordt de continuïteit van de projecten gewaarborgd, en de 
micro-economische ontwikkeling van de regio gestimuleerd.  

Wij sturen u graag onze begroting en/of financieel jaarverslag toe. 
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Schoolprojecten 
 
Met steun van Stichting Los Niños zijn in de afgelopen jaren twee schoolprojecten opgezet: Bendición 
de Dios in Alotenango en de Telesecundaria in Chimachoy. In 2007 hopen we weer – samen met de 
Guatemalteekse teams – een aantal nieuwe stappen te zetten, ter verbetering en ontwikkeling. Ook 
zal de samenwerking met kinderopvang ‘El Buen Samaritano’ in Jocotenango worden voortgezet. 
 

Bendición de Dios, Alotenango 
 
Sinds juli 2003 steunt Stichting Los Niños het project ‘Bendición de Dios’ in Alotenango, een dorp 
dicht bij Antigua, waar veel families in grote armoede leven.  
 
Het project wordt geleid door Julio Cesar Garcia. In 2007 kunnen er 300 kinderen terecht voor 
onderwijs. We financieren dit jaar alle onderdelen van de school, m.u.v. de huiswerkbegeleiding en de 
Basico Nufed, waar Bendición de Dios zelfstandig 
andere financiering voor vindt.  
 
Ook is er een timmerwerkplaats, bibliotheek, 
computerlokaaltje en besteden we aandacht aan 
gezonde voeding, hygiëne, medische zorg en de 
woonomstandigheden van de families. Daarnaast 
zijn er elk jaar speciale vieringen en activiteiten, de 
verjaardagvieringen, Moederdag, Vaderdag, Pasen 
en Kerst met de voltallige families en de jaarlijkse 
excursie met alle schoolkinderen. 
 
Onderwijsaanbod 
? De pre-primaria, “tulipanitos”, en primaria (klas 1 t/m 3 in 2007) zijn bestemd voor de allerarmste 

kinderen, waarvan de ouders de kosten van de publieke lagere school niet kunnen betalen. De 
primaria zal in de komende jaren uitgroeien tot een complete lagere school (klas 1 t/m 6 in 2010).  

? De huiswerkbegeleiding (reforzamiento) is voor kinderen die naar de publieke school gaan en is 
belangrijk vanwege het hoge ‘drop-out’ percentage (van de tien kinderen die op de publieke 
school beginnen, redden het er gemiddeld misschien drie tot de 6e klas).  

? Basico Nufed is een 3-jarige middelbare opleiding met veel praktijkvakken, die door Bendición de 
Dios is gestart in 2006. We staan zeker positief tegenover dit initiatief, maar bekijken nog de 
vorderingen voordat we deze opleiding eventueel (mee)financieren.  

? De kinderen uit Alotenango die met een studiebeurs van Los Niños naar een andere school gaan, 
komen in het project voor begeleiding en om hun huiswerk te maken (zie verder bij Studiefonds). 

? Conalfa is een alfabetiseringsprogramma, dat jongeren vanaf 14 jaar en ouderen de kans geeft 
alsnog in twee jaar hun lagere schooldiploma te halen. Dit programma wordt in 2007 uitgebreid 
met een Conalfa-klas op zaterdag. 

 
Timmerwerkplaats 
Er is een kleine timmerwerkplaats bij de school, waar de jongens en meisjes met heel veel plezier 
naartoe komen en les krijgen onder leiding van Suzan Eleveld. In de komende twee jaar zal Suzan 
een lokale kracht gaan inwerken, die tegen een klein salaris de lessen kan gaan overnemen. Vanaf 
2009 zal Suzan de werkplaats nog op afstand blijven aansturen.  
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In de toekomst zijn er alleen nog kleine investeringen in 
de timmerwerkplaats nodig. Met de opbrengsten van de 
verkoop van de producten die de kinderen maken, kan 
een groot deel van de materiaalkosten worden betaald. 
 
Computerlokaal 
In 2007 willen we een groot lokaal inrichten met ca. 15 
computers. In de afgelopen jaren zijn er al succesvolle 
cursusjes gegeven door vrijwilligers, in een klein lokaaltje 
met vijf computers. 
 

Bibliotheek 
In Casa Amarilla is een lokaal ingericht met boeken voor alle leeftijden, 
waar alle kinderen graag komen om te lezen of te spelen met lego of 
puzzels. We willen de collectie blijven uitbreiden en hopelijk ook de 
uitleenservice ontwikkelen om het lezen te stimuleren. 
 
Huisvesting 
De school en faciliteiten zijn ondergebracht in verschillende gebouwtjes in 
een straatje. Aandachtspunt voor 2007 is de huisvesting van de primaria. 
Het hoofdgebouwtje, Casa Azul, is (nog) niet geschikt om de straks 
volledige primaria onder te brengen. Het gebouw staat te koop voor ca. 
15.000 euro en we gaan bestuderen of verbouwen een optie is. Als dit 
positief uitvalt, willen we het gebouw kopen om het voor de toekomst zeker 

te stellen. Begin 2007 wordt een muur gebouwd voor de campo (de omheining van golfplaat was met 
een flinke windhoos omgevallen) en een muur aan de achterkant met een hoog netwerk om de 
voetballen binnen te houden. Verder verwachten we alleen klein onderhoud aan de overige ruimtes.  
 
De leraren 
De Guatemalteekse leraren werken hard en maken lange dagen voor 
een bescheiden salaris. Allen hebben een groot hart voor de kinderen en 
weten hoe belangrijk school voor ze is. In 2007 bestaat het team uit Julio 
(directeur), Ana (coördinatie), Paola (pre-primaria), Mayra (1e en 3e klas 
primaria), Mario (2e klas primaria en Conalfa), Nereida (Basico Nufed), 
Doña Elena (huishoudelijke hulp) en Doña Amanda (winkel).  
Stichting Los Niños betaalt de salarissen, m.u.v. de lerares Basico Nufed 
en de mevrouw van de tienda, waarvoor Bendición de Dios andere 
sponsors heeft. Ook zijn alle werknemers vanaf 2007 aangemeld voor 
een collectieve ziektekostenverzekering, de zogeheten “IGGS”. 
 
Leefomstandigheden 
Een van de doelstellingen van Stichting Los Niños is de directe verbetering van de meest schrijnende 
leefomstandigheden van de kinderen en hun families. Daartoe zijn er verschillende programma’s.  
 
Voeding  
Veel van de kinderen, krijgen thuis misschien een of twee keer per dag te eten. Op school krijgen de 
kinderen daarom elke dag een gezonde ‘snack’, zoals een broodje ham/tomaat, soep of fruit.  
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Woonomstandigheden 
De woonomstandigheden van de allerarmsten zijn 
erbarmelijk (lekkende daken, geen bedden of enkele 
spiralen waar dan vier kinderen samen op slapen, etc). 
In samenwerking met de hulporganisatie ConstruCasa 
zijn al voor een vijftiental families nieuwe huisjes 
gebouwd. Voor de tweede helft van 2007 willen we een 
actie opzetten om voor bedden/ matrassen/ dekens te 
zorgen, zodat de kinderen behoorlijk kunnen slapen.  
 
Medische zorg en hygiëne 
De kinderen en hun families gaan ook gebukt onder gebrek aan medische zorg. We willen graag de 
toegang tot medische zorg verbeteren en meer voorlichting over hygiëne en gezondheidszaken 

bieden. Met een langetermijn vrijwilligster wordt een plan uitgewerkt. 
 
In ieder geval worden alle kinderen jaarlijks twee of drie maal medisch 
gecontroleerd door een team van artsen (vrijwilligers) en organiseert 
Bendición de Dios ook weekends waarbij de families op controle kunnen 
komen. Daarnaast hebben we een fonds ingesteld om een kind en 
zijn/haar familie bij te kunnen staan in geval van medische nood. Goede 
medische zorg kunnen ze zelf nooit betalen.  
 
Alle kinderen poetsen elke dag op school hun tanden en krijgen een 
vitaminepil. Meerdere malen per jaar worden alle haren gewassen tegen 
luizen. Ook wordt een paar keer per jaar kleding uitgedeeld. 

 
Samenwerking Bendición de Dios en Stichting Los Niños 
De samenwerking krijgt een steeds professioneler karakter. Asociación Bendición de Dios draagt de 
verantwoordelijkheid over de operationele organisatie van de school en projecten, en stelt een 
jaarplan en -begroting op. Vanaf 2007 werkt Bendición met een nieuw administratiesysteem, dat de 
boekhouding nog inzichtelijker moet maken. Jaarlijks 
wordt verantwoording afgelegd over de volledige 
administratie. Vanzelfsprekend krijgt Bendición de Dios 
alle nodige begeleiding en adviezen om financieel en 
organisatorisch zelfstandig te opereren.  
  
Vanaf 2007 financieren we niet meer alle onderdelen 
van het onderwijs. Dit dient twee doelen: ten eerste om 
de begroting van Los Niños niet te snel te laten 
groeien (rekeninghoudend met de jaarlijkse uitbreiding 
van de primaria, tot zes klassen in 2010).  
 
Ten tweede, en zeker zo belangrijk, willen we Bendición de Dios stimuleren meer zelfstandigheid te 
bereiken en andere financiele bronnen aan te boren, met name ook vanuit de Guatemalteekse 
gemeenschap.  
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Instituto Telesecundaria, Chimachoy 
 
Chimachoy is een hooggelegen bergdorpje, een uur rijden vanaf Antigua. De bewoners leven hier 
vooral van de landbouw. Al vanaf jonge leeftijd worden de kinderen geacht mee te werken. Veel 
ouders vinden het na een paar jaar lagere school wel "genoeg". Tot een paar jaar geleden was er ook 
geen middelbare school in de buurt. 
 
Een zeer bevlogen lerares, de Guatemalteekse 
Laura Vasquez de Back, kreeg toestemming van 
het Ministerie van Onderwijs om in Chimachoy een 
middelbare school op te richten, maar hulp kreeg 
ze niet. Ze moest zelf fondsen zoeken voor 
klaslokalen, loon en didactisch materiaal. Dankzij 
bijdragen uit de gemeenschap en de hulp van 
Stichting Los Niños kon Laura van start gaan.  
 
Stichting Los Niños heeft in 2004 een compleet 
ingerichte school met drie klaslokalen, een kantoortje, keuken en opslagruimte laten bouwen. Het 
onderwijs betreft een 3-jarige middelbare opleiding (Basico) gebaseerd op video-onderwijs (een 
methode voor afgelegen gebieden). De leerlingen komen ook uit omringende dorpen.  
 
De school wordt gesteund met een vast jaarbudget (voor onderhoud, schoolmateriaal en 1,5 salaris). 
Het budget voor 2007 is iets verhoogd i.v.m. de reiskosten van een nieuwe lerares en vergoedingen 
voor de bus voor de studenten om, in dit afgelegen gebied, veilig van en naar school te komen. Ook 
willen we in 2007 een extra lokaal bouwen, voor type- en computerles.  
 
We zijn erg onder de indruk van de inzet van Laura en haar twee leraren voor de plaatselijke, zeer 
arme Maya bevolking en enorm trots op de 21 jongeren, die in de afgelopen twee jaar hun Basico-
diploma hebben gehaald. 

 
El Buen Samaritano, Jocotenango 

 
Stichting Los Niños steunt ook het kinderdagverblijf El Buen Samaritano in Jocotenango, een dorp 
naast Antigua. Het wordt gerund door de Guatemalteekse Magda Torres en Alice Lee is coördinator. 

Het project bestaat al ruim tien jaar en helpt kinderen en 
hun families die in extreme armoede verkeren. Er wordt 
voeding, opvang, scholing en medische zorg geboden.  
 
Ook wordt er veel aandacht besteed aan hulpverlening 
aan de moeders voor verbetering van de thuissituatie. In 
de periode dat de school in Alotenango dicht is (half 
november - half januari) werken vaak ook vrijwilligers van 
Los Niños hier. Op de website www.samaritano.nl kunt u 
meer informatie vinden over dit project.  
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Studiefonds 
 
Vanuit het studiefonds van Stichting Los Niños (opgericht in 2004), verstrekken we studiebeurzen aan 
jongeren uit de armste families, voor een goede opleiding na de lagere school. Uit het studiefonds 
worden onder andere schoolgeld, uniform, boeken en ander lesmateriaal betaald.  

 
In 2007 worden twee soorten studiebeurzen verstrekt. Ten 
eerste studiebeurzen voor de meest getalenteerde jongeren 
voor een middelbare opleiding (drie jaar Basico en 
vervolgens drie jaar Diversificado, waarin specialisatie kan 
worden gekozen, bijvoorbeeld een opleiding tot leraar). 
Daarnaast starten we met studiebeurzen voor middelbaar 
vakonderwijs voor gemotiveerde leerlingen. 
 

Talenten 
 
Op basis van uitstekende prestaties en gedrevenheid worden elk jaar jongeren geselecteerd die in 
aanmerking komen voor een studiebeurs na afronding van de lagere school (primaria). In 2007 
ontvangen 13 zeer getalenteerde jongeren deze beurs.  
 

Opleiding Klas Aantal Uit Beurs vanaf 
Diversificado 
lerarenopleiding 
(scholen in Antigua) 

1e 4 meisjes Alotenango 2004 (in 2006 hun 
basico diploma 
behaald) 

Basico (school in 
Alotenango) 

3e 1 meisje en 4 jongens Alotenango 2005  
 

Basico (school in 
Antigua) 

2e  4 meisjes Alotenango 2006  
 

 
Oorspronkelijk zouden vijf meisjes de Diversificado lerarenopleiding gaan volgen, maar een van hen, 
Lesly, mag van de grootouders (waar ze bij in huis leeft) niet verder studeren, omdat ze in het 
levensonderhoud moet bijdragen. We betreuren het enorm dat deze getalenteerde meid niet verder 
kan studeren. We willen haar wel steunen met een opleiding op zaterdag voor verpleegster, die ze 
graag wil volgen. 
 

Vakopleidingen 
 
Twee leerlingen uit Alotenango beginnen dit jaar met een 
koksopleiding bij Intecap. Dit is een door het bedrijfsleven 
gesponsord beroepsopleidingeninstituut, met vestigingen in 
Antigua en in Escuintla (ca. 20 minuten van Alotenango).  
Ook is er een pientere, zeer gemotiveerde leerling uit 
Chimachoy, Luis, die een studiebeurs ontvangt om in 
Chimaltenango de opleiding Mecanica Automotriz te volgen. 
We zijn blij dat we deze jongeren kunnen steunen met een 
beurs om een vak te leren. In 2007 willen we de opties van 
beurzen voor vakopleidingen verder onderzoeken.  
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Projecten i.s.m. derden 
Los Niños participeert ook in projecten van andere hulporganisaties die in lijn liggen met onze 
doelstellingen. Hierbij zijn we hoofdzakelijk ‘geldschieter’. Zo is de organisatorische belasting voor ons 
relatief laag, terwijl we wel een belangrijke rol kunnen spelen in de realisatie van deze projecten.  
 

Alice Lee’s stichting Casasito 
 
Stichting Los Niños heeft al een aantal jaar een goede relatie met Alice Lee. Zij organiseert vanuit 
haar stichting Casasito projecten op het gebied van educatie en ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen, vanuit dezelfde filosofie als Stichting Los Niños doet. Ze is ook coördinator bij 
kinderopvang El Buen Samaritano.  
 
Bakkerij Chocantariy 
Het nieuwste project betreft het opzetten van een kleine 
bakkerij in Chocantariy, bij Momostenango, in de 
hooglanden. Het gaat om een intiatief van een groep Maya 
vrouwen, velen van hen weduwe, die zo het dorp en de 
school van vers brood willen gaan voorzien. Met de 
opbrengsten willen de vrouwen een kinderdagverblijf 
runnen, boven de bakkerij.  
 
De bakkerij zal in mei 2007 worden geopend. De vrouwen hebben al diverse cursussen gevolgd in 
broodbakken, verkoop en administratie. Stichting Los Niños financiert de bouw van de bakkerij en 
heeft een eerste gasfornuis gedoneerd.  
  

Coöperatie vrouwen Santiago Zamora 
In Santiago Zamora (ca. 20 km van Antigua) heeft een 
groep Maya vrouwen zich verenigd in een coöperatie. Ze 
maken traditionele handwerkproducten om in hun 
onderhoud te voorzien en – sinds een paar jaar – ook om 
hun kinderen naar school te kunnen laten gaan.  
 
In 2006 zijn voor het eerst in de geschiedenis van dit 
dorpje vier jongeren afgestudeerd voor een beroep. Een 
geweldige prestatie, want normaal gesproken halen de 

ouders de kinderen al van school om mee te werken voordat ze de lagere school hebben afgemaakt. 
Gelukkig is nu die mentaliteit aan het veranderen. In 2007 willen we waar mogelijk onze bijdrage 
leveren om het onderwijs en de ontwikkeling van deze coöperatie (o.a. door op kleine schaal 
producten van hen te verkopen) te stimuleren. 
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Antonio Coolen 

 
Regelmatig laten we ons adviseren of op projecten wijzen door Antonio Coolen, voorheen werkzaam 
voor de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij woont al 30 jaar in Guatemala en is samen 
met zijn vrouw Gloria zeer actief voor diverse Guatemalteekse ontwikkelingsprogramma’s.  
 
School Tzamchaj 
Na orkaan Stan in oktober 2005, waarbij hun lagergelegen dorp werd verwoest, hebben 27 families 
moeten uitwijken naar deze nieuwe plek, Tzamchaj, in de koude, winderige hooglanden. In 
samenwerking met Antonio en andere hulporganisaties werd de eerste noodhulp voor huisvesting, 

kleding en voedsel verleend. Los Niños hielp hier vervolgens 
ook met cementen vloeren in de huisjes en de bouw van kleine 
badhuisjes (tuj ’s), waarin de mensen van deze K’iche 
gemeenschap zich traditioneel wassen.  
 
Twee van de noodoptrekjes zijn bij elkaar gevoegd en dienen 
als schooltje voor de kinderen. In de plannen van de andere 
hulporganisaties is geen schooltje voorzien. Wij hopen de bouw 
van dit schooltje in 2007 te kunnen realiseren. 

 
 

Directe, kleinschalige hulp 
Families en individuele steun 

 
In de beginjaren van Stichting Los Niños zijn bijzondere mensen en families op het pad gekomen van 
Carla en Ana-Maria. Deze arme families zijn, ondanks hun wil en energie, vaak niet in staat 
zelfstandig vooruit te komen. Los Niños steunt hen, m.n. met opleidingen, om hen sterker te maken en 
een beter bestaan binnen handbereik te brengen. Deze individuele steun wordt afgebouwd zodra 
deze families zelfstandig het hoofd boven water kunnen houden.  
 

Miriam (familie Dubon), alleenstaande moeder met vijf 
kinderen (in de steek gelaten door de vader na de geboorte 
van het vijfde kind), leefde onder erbarmelijke omstandigheden 
in de buurt van de vuilnisbelt in Guatemala-stad, maar haar 
familie onderscheidde zich door haar positieve houding en wil 
om vooruit te komen. Miriam heeft via Stichting Los Niños een 
verpleegstersopleiding gevolgd. Ze ontvangt een 
leefkostenbijdrage waarvoor ze werkt in het project in 
Alotenango. We steunen daarnaast de opleidingen voor haar 
kinderen.  

 
Carlos (familie Montiel), die in de beginjaren van Los Niños ondanks zijn zware leefomstandigheden 
altijd klaar stond om te helpen, heeft met onze steun een studie Administratie en Engels gedaan en 
heeft nu een baan als receptionist in een goed hotel. We steunen Carlos nog met een vervolgcursus 
Engels en zijn drie kinderen gaan met hulp van Los Niños naar de lagere school.  
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Toen zijn moeder zeer ernstig ziek bleek, heeft van de kinderen alleen Pablo de zorg voor haar op 
zich genomen. Daarom moest hij gaan werken en kon zijn lerarenopleiding niet afmaken. Met steun 
van Los Niños kon hij toch naar school en heeft in 2006 zijn lerarenopleiding afgerond. Nu gaat hij 
werken en op zaterdag doorstuderen aan de universiteit. Ook zullen we nog een beetje helpen met de 
medische kosten van zijn ernstig zieke moeder.  
 
We zijn met Don Simon in contact gekomen tijdens een daklozenronde. Met steun van Los Niños 
woont hij nu in het huis van Hombres Libres, een afkick- en opvangcentrum voor dakloze mannen. 

Intussen is hij van de drank af en werkt als conciërge in het tehuis. 
 
Vader Milano en dochter Pina  proberen dagelijks in de straten 
van Antigua auto´s te wassen. Moeder kwam bij een busongeluk 
om het leven en vader loopt sindsdien met een stok. Hij heeft de 
zorg over zijn dochter met het syndroom van Down. Stichting Los 
Niños zorgt voor een kleine financiële maandbijdrage zodat ze 
regelmatig een gezonde maaltijd kunnen krijgen. 

 
Finca Capetillo 

 
Onze activiteiten voor de kinderen, die met hun ouders mee 
moeten werken op de finca Capatillo in Alotenango – in het 
koffieplukseizoen november/ december – gaan ongewijzigd 
verder. De organisatie van een spelletjesmiddag per week, een 
medisch weekend en een kerstviering is in handen van Julio en 
Ana van Bendición de Dios, geholpen door vrijwilligers van 
Stichting Los Niños. 
 

Daklozenhulp 
 

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 ca. 
honderd daklozen kunnen slapen, douchen en een maaltijd 
krijgen. Momenteel bezoekt Jolanda Buets samen met andere 
vrijwilligers twee maal per week ’s avonds de daklozen op 
straat voor lichte medische hulp en een praatje. In 2007 wordt 
naar de voortgang van deze hulp gekeken en mogelijke 
samenwerking met lokale organisaties. 

 
Stichting Los Niños     Stichting Los Niños, secretariaat: 
Ana-Maria Ackermans en Alice Ferguson  Mr. E.G.M. van den Heuvel 
9ª Calle Oriente 4B     Hogeschoollaan 233 
La Antigua, Guatemala    5037 GC  Tilburg 
Tel: +502 7832 6647     KvK nr: 41098404 
losninos@conexion.com.gt    Rek. nr: 16.68.20.709, Rabobank Tilburg 
www.stichtinglosninos.nl 
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Resultaten Stichting Los Niños 
 

Bendición de Dios, Alotenango 
? In 2007 komen 300 leerlingen in het educatieproject voor preprimaria, primaria, basico, 

huiswerkbegeleiding en alfabetiseringsonderwijs Conalfa 
? Officiële onderwijsstatus, erkenning door het Ministerie van Educatie 
? De eerste lichting van Conalfa-leerlingen (17) heeft hun lagere schooldiploma behaald 
? Extra-curriculair onderwijs: timmerwerkplaats, computerlessen, bibliotheek  
? Extra activiteiten: medische zorg, voeding, hygiëne, kledinguitgifte, woonomstandigheden 
 

Telesecundaria, Chimachoy 
? Volwaardige Basico, 35 leerlingen in klas 1 t/m 3, eigen schoolgebouwtje  
? Officiële onderwijsstatus, erkenning door het Ministerie van Educatie 
? Reeds 21 afgestudeerden  
? Extra-curriculair onderwijs: typeles en (vanaf 2007) computerles 
 

El Buen Samaritano, Jocotenango 
? Jarenlange samenwerking met kinderopvangproject  
 

Studiefonds 
? Studiebeurzen voor middelbaar onderwijs voor 16 jongeren uit Alotenango en Chimachoy 
? De eerste lichting van 5 meisjes uit Alotenango heeft hun basico-diploma behaald. Vier van hen 

studeren verder voor onderwijzeres 
? Twee leerlingen uit Alotenango starten koksopleiding en een leerling uit Chimachoy leert voor 

automonteur 
 

Projecten i.s.m. derden 
? Bouw bakkerij voor vrouwen in Chocanteriy 
? Steun voor coöperatie vrouwen in Santiago Zamora 
? Noodhulp voor dorp Tzamchaj ten gevolge van de orkaan Stan 
? Laptops voor radiozender Quetzaltenango 
? Inrichting peuterspeelzaal voor opvangproject in Quetzaltenango 
 

Directe, k leinschalige hulp 
? Activiteiten voor kinderen en families op de plantage Capetillo tijdens de koffiepluk  
? Alleenstaande moeder Miriam Dubon is nu gediplomeerd verpleegster; steun voor de opleidingen 

van haar 5 kinderen  
? Carlos Montiel heeft nu een goede baan in een hotel, zijn 3 kinderen gaan naar de lagere school 
? Pablo heeft zijn opleiding tot onderwijzer afgemaakt en studeert op zaterdag aan de universiteit 
? De dove jongen Jesus Alberto gaat naar school 
? De daklozen van Antigua ontvangen medische hulp en aandacht  
? De voorheen dakloze Don Simon heeft zijn alcoholverslaving overwonnen en woont nu in het 

opvanghuis Hombres Libres. Dit opvanghuis heeft nu een ambulancewagen 
? De vrijwillige ambulance- en brandweerdienst heeft een dak boven hun wagenpark 
? Donatie van medisch materiaal aan diverse verzorgende instellingen 


