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Uitschrijven  
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst 

verwijderen, klikt u hier . Vragen en opmerkin-
gen: info@lachispa.eu, 030 2321112. 

 

Uitsluitend voor lezers van 
deze nieuwsbrief geven La 
Chispa en het Tropentheater in 
Amsterdam 2 X 2 vrijkaarten 
weg voor het concert van  

Sexteto Mayor op 26 November.  
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Stuur ons snel een e-mail! 

Actie tropentheater 

Alles over Latijns Amerika in één community 

La Chispa heeft zich dit jaar ontwikkeld tot dé plek voor liefhebbers van Latijns 
Amerika, met een mooie website en kleurrijke magazines. 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 interactieve community voor iedereen die een passie heeft voor 
dit continent en informatie wil ontvangen, geven en uitwisselen.  
Lees meer over de magazines, website, lidmaatschap,  
partners en activiteiten. 
Word nu lid van onze community. Wie zich vóór  
15 januari 2011 aanmeldt, ontvangt een sampler  
van Putumayo met verrassende muziek uit Latijns 
Amerika.  
 
Word nu partner van onze community. Organisa-
ties, instellingen en bedrijven zijn welkom als betal-
ende partners van La Chispa. Neem contact op 
met: redactie@lachispa.eu en bespreek met  
ons de mogelijkheden en tarieven.  

La Chispa Special Economische Relaties 

Nieuw op de site 
 Minder armoede en ongelijkheid Brazilië  

 Contemporary Relations US-LA 

 Portretten uit Bolivia 

 Los Lobos, Tin can Trust 

 Blogger Yoanni Sánchez blij met steun 

 Puerto Candelaria 

 Néstor is niet dood 

Heb jij een passie voor Latijns 
Amerika? Word dan vrijwilliger of 
stagiair bij La Chispa! We hebben 
plaats voor (web)redacteuren,  
bureauredacteuren en specia- 
listen marketing en sponsoring.  

vacatures 

Lees ook 
 
 Column—De hete brij 
 
 Literatuurlijst zakendoen en etiquette 
 in Latijns Amerika 

Onze special ‘Economische relaties’ tussen Latijns Amerika en 
Nederland is uit!  
44 Pagina's boordevol achtergrondartikelen, cijfers, reportages en 
interviews met ondernemers. Plus een prachtige 'urban'  
fotoreportage. Bestel hem nu! 
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