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Lezers van het magazine en bezoekers van de website heb-
ben het al gemerkt: La chispa heeft zich dit jaar ontwikkeld 
tot dé plek voor liefhebbers van Latijns amerika, met een 
mooie, uitgebreide website en prachtige full colour maga-
zines. in 2011 zetten we een volgende stap. La chispa gaat 
de nieuwe mogelijkheden die Web 2.0 en de sociale media 
bieden, optimaal benutten. 

Het doel: een brede interactieve informatiestroom over 
Latijns amerika voor iedereen die een passie heeft voor dit 
continent en informatie wil ontvangen, geven en uitwisselen. 

wat gaat er veranderen?  – van een magazine met website 
wordt La chispa hét centrum voor informatie, opinie en uitwis-
seling over het hedendaagse Latijns amerika en tussen Latijns 
amerika en nederland/belgië. een community waar iedereen  
- individu, organisatie, bedrijf - die belangstelling heeft voor 
Latijns amerika, zijn boodschap zichtbaar kan maken. 

Hoe doen we dat? – La chispa biedt meerdere kanalen 
voor informatie en uitwisseling: digitaal via de website, 
tweewekelijkse nieuwsbrief en Hyves, Facebook, twitter en 
Linkedin, in print via vier jaarlijkse full colour thematische 
magazines en live via diverse activiteiten. die kunnen variëren 
van een workshop tangodansen tot een lezing over sociaal 
ondernemen, en van een filmvoorstelling tot een seminar 
over mijnbouw in midden-amerika. 

waar staan we voor?  – de redactie van La chispa staat 
garant voor een onafhankelijke en journalistieke informa-
tievoorziening. dit doen we samen met correspondenten, 
organisaties en kenniscentra over en uit Latijns amerika. 
ook onze partners (zie kader) leveren bijdragen aan de web-
site en de thematische magazines. tevens biedt La chispa 
een podium aan journalisten, fotografen, kunstenaars, 
wetenschappers en ondernemers uit Latijns amerika en uit 
de Latino-gemeenschap in nederland en belgië. kwaliteit, 
betrouwbaarheid en passie staan voorop. 

Maja Haanskorf

Word lid! 
ga naar www.lachispa.eu en meld u aan als lid. of stuur een e-mail met 
uw gegevens – naam, volledig postadres, e-mail, telefoonnummer – naar: 
administratie@lachispa.eu 
doe het meteen! Wie zich vóór 15 januari 2011 aanmeldt, ontvangt een 
sampler van Putumayo met verrassende muziek uit Latijns amerika. 

Alles over Latijns Amerika in één community
La Chispa vernieuwt

LA ChispA | 23354 | november-deCember 2010

Word partner! 
organisaties, instellingen en bedrijven zijn welkom als betalende partners van 
La Chispa. U kunt content leveren, meewerken aan magazines, uw boodschap 
uitdragen, activiteiten organiseren, producten aanbieden en nog veel meer. 
neem contact op met: redactie@lachispa.eu en bespreek met ons de 
mogelijkheden en tarieven. 

Alles over Latijns Amerika in één community
La Chispa vernieuwt

Welke onderwerpen komen aan bod? – de informatie 
wordt geordend in zes categorieën: politiek & maatschappij,  
economie & ondernemen, Kunst & Cultuur, natuur & milieu, 
onderzoek & Wetenschap, Toerisme & vrije Tijd. op de 
website verschijnt een constante stroom van actuele nieuws-
berichten, achtergrondartikelen, interviews, reportages, 
analyses en commentaren. daarnaast is er een agenda met 
activiteiten rond Latijns Amerika in nederland en belgië. de 
extra dikke magazines zijn fraai uitziende collectors’ items 
met achtergrondverhalen en reportages rond specifieke 
thema’s.  

Hoeveel gaat het kosten? 
•	 Gratis: bezoekers van de website hebben gratis toegang 

tot alle content. ook de digitale nieuwsbrief kan iedere 
geïnteresseerde gratis ontvangen. berichten, foto’s en 
filmpjes zijn op sociale media vrij toegankelijk.

•	 Betaald: Leden hebben daarnaast toegang tot het digitale 
archief van La Chispa en ontvangen vier maal per jaar het 
extra dikke fullcolour magazine. verder profiteren zij van 
kortingen op producten en reducties op toegangsprijzen 
en hebben ze gratis toegang tot door La Chispa en partners 
georganiseerde activiteiten.

•	 Prijs: Lidmaatschap bedraagt 45 euro per jaar. studenten 
betalen 30 euro.

La Chispa is en blijft – samen met u, leden, bezoekers en 
partners - in beweging. steeds gebruik makend van  nieuwe 
vormen van communicatie voor een optimale informatie-
voorziening en uitwisseling. denk mee, doe uw voorstel, 
deel uw idee!  Laat ons weten wat u mist en welke wensen u 
heeft. La Chispa op uw mobiel? een huiswijn van La Chispa? 
een maandelijkse Chispaborrel? een debat over de voor- en 
nadelen van het WK in brazilië?  
met elan en passie, de ware ‘chispa’, zetten en houden we 
Latijns Amerika op de kaart.  

Alle ontwikkelingen kunt u volgen op www.lachispa.eu




