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Verantwoording door het Bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting Los Niños kijkt terug op een weliswaar zeer vruchtbaar maar vooral 
ook moeilijk jaar. 
Eind januari brachten voorzitter en penningmeester van de stichting (op eigen kosten) een kort 
werkbezoek aan de verschillende projecten in Guatemala en sprak met relevante stakeholders. Met 
name gesprekken met mensen die het land en de cultuur al heel lang en heel goed kennen hebben 
veel inzicht gegeven en zijn behulpzaam geweest bij het maken van keuzen voor zaken die beter 
niet of juist wel gedaan zouden kunnen worden. Ook zijn de bestuurlijke banden met de 
verschillende projecten weer aangehaald en met name aan de vereniging Bendición de Diós die 
gebruik maakt van het door Los Niños gebouwde Centro Educativo Melanjoco zijn striktere eisen 
gesteld over de  inrichting van hun administratieve organisatie en over de wijze waarop zij zich naar 
Los Niños en daarmee indirect naar de donateurs en sponsoren moeten verantwoorden. Ook deze 
aanpak helpt hen om te groeien naar een meer professionele en zelfstandig werkende 
maatschappelijke onderneming. 
 
De vele sponsoren en donateurs van de Stichting Los Niños hebben ons ook dit jaar niet in de 
steek gelaten. Onze vaste relatie, de Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) doneerde weer 
de helft van het voor het project Bendición de Diós benodigde geld en alle overige donateurs en 
sponsoren brachten voor de diverse projecten waaronder ook 2 nieuwe bouwprojecten ruim 2 ton 
in. Door middel van dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening legt het bestuur gaarne 
verantwoording af voor het gevoerde beleid en wil hen allen hartelijk danken. 
 
Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor het werk dat Ana Maria Ackermans en Virginie Roussel 
als dagelijkse leiding in Guatemala, later aangevuld met Christel Tinselboer onder vaak lastige en 
soms onder emotioneel belastende omstandigheden verzetten. 
Ook de vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd en natuurlijk ook de verschillende 
Guatemalteekse leidinggevenden en leerkrachten die zich inzetten voor de toekomst van vele 
kinderen die op kosten van onze stichting in de gelegenheid zijn goed onderwijs te ontvangen. 
 
Jan Jongerius, Voorzitter. 
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Inleiding  
 
Het jaar 2010 is voorbijgevlogen, waarin Stichting Los Niños enkele moeilijke momenten heeft 
gekend, maar ook en vooral vele mooie resultaten heeft kunnen behalen. Het vertrouwen in enkele 
lokale organisaties is op de proef gesteld, maar dankzij nieuwe afspraken, een betere 
communicatie, de steun van gemotiveerde vrijwilligers en vrienden en de hoop dat we samen 
sterker staan dan alleen, konden we het volgende verwezenlijken. 
  
In infrastructuur: 

- Er is geïnvesteerd in een nieuw gebouw voor het educatief centrum van de stichting 
Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo, inclusief meubilair en computers. Enkele zeer 
actieve sponsoren hebben hier een grote inspanning geleverd om een groot deel van de 
benodigde investering bijeen te krijgen. 

- Een donatie, vooralsnog in de vorm van een lening, voor het nieuwe gebouw van El Plan 
Infinito in Santiago Zamora 

 
In educatie via lokale schoolprojecten:  

- basiseducatie aan 170 kinderen van “Bendición de Dios” in Alotenango  
- (€ 185 per kind per jaar)  
- middelbare school educatie aan 64 jongeren van de “Telesecundaria” in Chimachoy (€100 

per kind per jaar)  
- huiswerkbegeleiding voor ruim 80 kinderen in San Mateo (€ 60 per kind per jaar) 

 
In educatie via gedeeltelijke of volledige studiebeurzen:  

- 3 beurzen voor privé lagere school  
- 63 beurzen voor middelbare school  
- 16 beroepsopleidingen  
- 2 universiteitsopleidingen  

 
In het sociaal-culturele:  

- een salaris voor een geweldige verpleegster in een gezondheidspost 
- donatie aan de muziek-, kunst- en sportfestivals van CasaSito 
- medische steun aan jongeren in de diverse projecten en aan de daklozen 
- noodhulp aan de families in de projecten die door Los Niños gesteund worden na de 

orkaan Agatha 
 

In dit jaarverslag wordt de steun van Los Niños aan deze verschillende projecten kwantitatief en 
kwalitatief besproken voor het jaar 2010.  



  
Educatie via lokale schoolprojecten  
 
De belangrijkste pijler van Los Niños is educatie via lokaal bestuurde projecten. De structurele 
steun aan deze projecten bestaat uit financiële middelen, vrijwilligers en sinds 2010 ook 
management training aan de lokale bestuurders.  
 
 
1. Bendición de Dios, Alotenango  
 
 
1.1 Basisonderwijs  
Samen met Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) steunt Los Niños de basisschool van 
Bendición de Dios in Alotenango (voor hun andere programma’s, zie www.bendiciondedios.org)  
In het prachtige “Centro Educativo Guate-Niños Melanjoco”, hebben in 2010 ruim 170 leerlingen 
hun leerjaar met succes volbracht.  
 
Het onderwijs blijft een duidelijke positieve 
verandering ondergaan. De kinderen wordt 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid bijgebracht door 
het werken met verschillende onderwijstechnieken. 
De kinderen zijn hierdoor veel meer betrokken bij de 
lesstof doordat het op het niveau van het kind 
aangeboden wordt.  
 
In 2010 heeft Los Niños bijgedragen aan het salaris 
van de personeelsleden van de lagere school, groot 
onderhoud van het nieuwe gebouw, voedzame 
snack, leermiddelen, schoonmaakmiddelen, 
administratieve doeleinden en feestdagen en dit alles 
met de inzet van fantastische vrijwilligers.  
 
  
 
1.2 De timmerwerkplaats (carpintería)  

In de eerste helft van het jaar gaf 
Guatemalteekse timmerman Hipolito kwalitatieve 
les aan de leerlingen van het middelbaar 
onderwijs, terwijl Suzan voornamelijk in 
Nederland moest verblijven vanwege haar 
gezondheid. Het totaal gerenoveerde atelier 
maakte het werken nog aangenamer. Helaas 
voldeed Hipolito niet aan de eisen, waardoor we 
met hem niet verder konden gaan. Dankzij 
vrijwilligster Tessa kregen de leerlingen van de 
lagere school het gehele jaar les. Aan het eind 
van het jaar mochten de 95 leerlingen allemaal 
hun zelfgemaakte “dromenvanger” mee naar 
huis nemen. Daarnaast verkocht Tessa in 
Nederland enorm veel werkstukken van de 

leerlingen waardoor er nieuwe materialen aangeschaft konden worden.  
 
 
 
 

http://www.bendiciondedios.org/


 
1.3 Familieprogramma  
In 2010 is gestart met het programma “Fuerza Familiar” voor 18 families van Bendición de Dios, 
mede dankzij de steun van Anneleen Haeck en de Belgsiche NGO Volens. In een reeks workshops 
ontvingen zowel ouders als kinderen enkele basistechnieken om de opvoeding, communicatie, 
relatie en leven in het gezin aangenamer te maken 
voor iedereen. Veel belang werd gehecht aan 
eigenwaarde, liefde, gezag, respect en humor. De 
grootste moeilijkheid was om de vaders interesse 
en verantwoordelijkheidsgevoel te geven in de 
educatie van hun kinderen. Hoewel er slechts 
weinig vaders effectief deelnamen, was de impact 
bij de aanwezigen toch vrij groot. Een voorbeeld: 
een vader die alcoholist was, dronk gedurende de 
hele duur van het programma geen druppel! Een 
moeder getuigde: “Dankzij deze sessies heb ik 
begrepen dat ik van mijn kinderen veel meer 
bereik door ze aandacht en liefde te geven, dan 
door hen met de riem te slaan”. 
 
 
 
2. Instituto de Telesecundaria, Chimachoy  
In 2010 telde de middelbare school in Chimachoy maar liefst 64 leerlingen, een stijging van bijna 
20% t.o.v. het jaar ervoor! Van de 27 leerlingen van het eerste jaar zijn er bovendien 9 meisjes: een 
grote primeur in dit afgelegen gebied waar meisjes na de lagere school “al meer dan lang genoeg 
gestudeerd hebben” volgens vele ouders. Directrice Laura Vasquez de Back ijvert echter voor een 
mentaliteitsverandering, zowel bij de jongeren als bij de ouders. Met respect voor de cultuur, de taal 
en het belang van de landbouw in deze streek, probeert zij, samen met de andere gemotiveerde 
leerkrachten, de jongeren een bredere kijk op de wereld te geven. Nieuw dit jaar waren de 
computer- en muzieklessen, die de studenten creativiteit, technologische ontwikkelingen en 
zelfstandigheid bij brachten. In november studeerden 18 leerlingen af en kregen een gevulde 
rugzak en een afstudeerfoto als herinnering. Dankzij Laura’s aandrang bij de overheid om financiële 
steun, draagt Los Niños nu nog maar ruim een derde van de totale kosten bij.  
 

          
 
 



 
3. Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas  
In het afgelopen jaar ontving directrice Lys Flores gemiddeld 100 kinderen per dag aan wie de 
leerkrachten en vrijwilligers liefde, alfabetisering, Engelse les, hulp bij het huiswerk en sport en spel 
gaven. Los Niños steunde met de huur van het gebouw, het salaris van Lys en al het nodige 
educatief materiaal, terwijl via andere partners de leerkrachten en de lunch betaald werden.   
Na een intensieve bouwperiode van 9 maanden hebben we een prachtig educatief centrum 
gedoneerd aan Semilla de Esperanza y Amor, waar Lys op een professionele en meer 
gestructureerde manier te werk kan gaan. 
 

 
 
4. El Plan Infinito, Santiago Zamora  
Voor dit nieuwe educatieve en culturele project van CasaSito, geleid door de Belgische Chris Van 
den Vijver, maakte Los Niños - vooralsnog via een lening aan CasaSito van ruim 8.000 euro - het 
mogelijk om het gloednieuwe gebouw te kunnen voltooien. In dit gebouw kunnen jongeren en 
moeders uit het dorpje Santiago Zamora, bekend van de weefvrouwen, terecht voor 
computerlessen, Engelse les, taallessen in de bibliotheek, huiswerkbegeleiding en andere sociale 
activiteiten.  
 

 
 
 



Studiefonds  
Naast steun aan de lokale educatieve projecten verstrekt Los Niños ook studiebeurzen aan 
kinderen die niet in staat zijn vervolgonderwijs te betalen. In 2010 kregen 84 studenten een 
gedeeltelijke of volledige beurs.  
 

 prim
ary 

junior high 

teacher 

com
puter 

science 

technician 

household 

university 

Alotenango  50 3     
Chimachoy   9 1    
CasaSito  11 1    1 
Families 3 2   1 1 1 

 
Bijzonder te vermelden valt dat er weer 1 student die al vanaf de lagere school door Los Niños 
onderwijs heeft kunnen volgen, is afgestudeerd, een tiental van het middelbaar uit Alotenango en 4 
studenten als leerkracht lager onderwijs (1 uit Alotenango en 3 uit Chimachoy). Ixcendia werkt als 
leerkracht in haar eigen dorp in het volwassenonderwijs, Evelio en Lizardo in de hoofdstad. 
Helaas hebben we ook van 1 student aan de middelbare school de beurs moeten stopzetten 
wegens herhaaldelijke slechte resultaten en te weinig inzet. De andere studenten behaalden 
allemaal de vereiste 70%, op eentje na, die in 2011 een grotere bijdrage zal leveren in de onkosten.  
Deze studenten mogen allemaal doorgaan met studeren. De studenten van de middelbare school 
in Alotenango, die eind 2010 gesloten werd, worden grotendeels overgebracht naar andere 
scholen, en directeur Julio heeft hiervoor sponsors gevonden.  
 
 
Sociaal-culturele, medische en onvoorziene steun 
Tot slot verleent Los Ninos ook sociaal-culturele en medische steun aan de verschillende 
educatieve projecten en aan onze partnerorganisaties.  
 
Voor CasaSito (www.casasito.org) steunden we het muziekfestival met mooie prijzen. Voor 
Stichting Por Eso (www.poreso.org) betaalden we de huur van het kamertje voor dakloze oma 
Teresa met kleindochter Elisabeth en steunden we voor enkele noodgevallen.  
 
Vanuit het medisch fonds heeft Los 
Niños financieel bijgedragen aan onder 
meer een kankerbehandeling, een 
operatie aan een hazenlip, een 
oogoperatie, een nieroperatie, melk en 
vitamines voor een zwakke baby, een 
doktersbezoek voor de kinderen van 
SEA, medicijnen en helaas ook steun bij 
begrafenissen.  
 
Na orkaan Agatha hebben we, met de 
16.000 euro aan verkregen donaties, 
verschillende gezinnen uit onze 
projecten in Alotenango en San Mateo kunnen steunen met voedsel en aankoop van nieuwe 
inboedel. In Ciudad Vieja, San Pedro en San Miguel Escobar hebben we via het project EducArte 
psychologische steun kunnen bieden aan de vele getroffen gezinnen. In Solola en Panajachel 
hebben we via CasaSito meegeholpen aan de wederopbouw van huizen en voedseluitgifte. 
 

http://www.casasito.org/
http://www.poreso.org/


 
Door het tekort aan personeel en materiaal op 
de Gezondheidspost in Alotenango, betaalde 
Los Niños ook dit jaar weer het salaris van de 
verpleegkundige Miriam Dubon. Helaas voor 
het laatste jaar. In maart 2011 werd Miriam 
door een bus aangereden en dat werd haar 
fataal. We gaan bekijken hoe we haar 5 
kinderen en 2 kleinkinderen kunnen blijven 
steunen! 

 
 

 
Gracias!  
Bedankt aan iedereen die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor de kinderen en projecten van 
Los Niños, zij het met financiële of morele steun, met vrijwilligerswerk of met bestuur en organisatie. 
 


