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Inleiding 

Op initiatief van de orthopedagoge Astrid Delleman heeft een groep vrijwilligers na een 
voorbereiding van twee jaar een bijzonder project opgezet in Juigalpa, Nicaragua: een 
gemeenschapshuis waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking thuis kunnen zijn met 
daarbij een zogenaamde activiteitenclub.  
 
Voor mensen met een verstandelijke beperking ouder dan 15 jaar zijn er in Nicaragua bijna geen 
voorzieningen en de ondersteuning vanuit de familie neemt, naarmate de ouders ouder worden, 
steeds verder af. Eind 2015 verhuisde Astrid met haar zoon Jonathan naar Juigalpa om met de groep 
vrijwilligers het gezamenlijke plan te realiseren. De groep vrijwilligers werd in de loop van 2016 
formeel een stichting met als naam Fundación Cristiana Comunitaria para Personas con Discapacidad 
Ruach, kortweg Fundación Ruach geheten. Op 26 augustus 2016 werd het huis officieel geopend.  
 
De opzet van het huis is gebaseerd op de ideeën van Jean Vanier en pater Thomas Philippe. Zij 
besloten in 1964 hun leven te delen met twee mannen met een verstandelijke beperking en 
noemden hun huis De Ark. De Ark bestaat inmiddels in 35 landen. In Nederland zijn er Ark-
woongemeenschappen in Gouda en Haarlem. Astrid heeft in Gouda twee jaar als vrijwilligster 
gewerkt. 
 
In Nederland is Stichting Vivir Juntos in 2015 formeel opgericht met als doel het project van 
Fundación Ruach financieel te ondersteunen en met raad en daad terzijde te staan. Bij de oprichting 
van de Stichting is afgesproken dat die steun beperkt blijft tot een periode van vijf jaar, waarna het 
project zichzelf zal moeten bedruipen.  
Uiteraard staat het project in Juigalpa centraal in het werk van Stichting Vivir Juntos en bij de 
organisaties en individuen die hebben bijgedragen aan de financiering ervan. Daarom beginnen we 
dit verslag met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen  in 2017. Daarna gaan we in op de 
activiteiten van onze eigen Stichting Vivir Juntos en treft u het financieel overzicht 2017 aan. 
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Het project in Juigalpa 
 
We volgen in dit verslag de vier pijlers, stimulering – bescherming – preventie – opleiding, die door 
Fundación Ruach in haar werk worden onderscheiden. 

 

Stimulering - activiteitenclub 
De activiteitenclub is bedoeld om de aanwezige talenten van de jongeren/volwassenen met een 
beperking te ontwikkelen.  Er worden producten gemaakt zoals piñatas (poppen van papier maché 
die gebruikt worden tijdens kinderfeestjes) en er wordt voorlichting gegeven over de rechten van 
mensen met een beperking. 
Op verschillende manieren is geprobeerd het werk van de activiteitenclub uit te breiden.  
Allereerst door bekendheid te geven aan het bestaan ervan en de mogelijkheden die de club kan 
bieden aan gezinnen met een jongere/volwassene met een beperking.  
Er is een bezoek gebracht aan de school voor speciaal onderwijs in Juigalpa. Via dit contact heeft 
Fundación Ruach adressen gekregen van vroegere leerlingen van de school die op die manier 
benaderd konden worden voor deelname aan de club.  
De gezondheidspost van de wijk waarin de club is gevestigd, is bezocht om zo adressen te krijgen van 
families met een gezinslid met een beperking.  
Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan verschillende wijken met gezinnen die mogelijk geïnteresseerd 
zijn in  het bestaan van de club en de mogelijkheden die deze biedt.  
 

 
 
Vanaf januari is de club niet alleen ’s middags actief maar ook ’s ochtends van 9 tot 12 uur. Het 
aantal deelnemers is sinds januari gestegen van vier naar twaalf. Er komen dus deelnemers bij.  
 
Soms vallen er ook deelnemers af. De belangrijkste reden daarvoor is dat het de familie die in het 
begin enthousiast is, vaak na verloop van tijd te veel energie kost om het vervoer naar de club te 
regelen.   
In februari is een halftime medewerkster voor de club aangetrokken als verantwoordelijke voor het 
verbeteren van de organisatie en de kwaliteit. Er werkt overigens al een volledige kracht.  
Van december tot februari hebben drie stagiaires van de M.L. King universiteit meegewerkt. Eén van 
hen is als vrijwilliger bij de club gebleven. 
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Aan de lokale landbouwschool is gevraagd om te helpen bij het opzetten van een tuinbouwproject. 
De school stelde enkele zakken met goede aarde ter beschikking en er werd begonnen met het 
kweken van tomaten. Deze eerste poging leverde nog geen resultaten op, waarna een pauze is 
ingelast.  
Aan de club is ook een raad verbonden die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/voogden van 
de deelnemers. De bedoeling daarvan is de krachten te bundelen, de kwaliteit van het werk te 
verbeteren, bekendheid te geven en de communicatie met de andere ouders/voogden te stimuleren.  
 
De activiteitenclub heeft veel steun gekregen van een lokale boek- en kantoorwinkel. In april 
organiseerde deze een ontbijt voor alle deelnemers. In juni  zijn de deelnemers van de club een week 
te gast geweest in de winkel, waar zij de reguliere activiteiten van de club uitvoerden. Op die manier 
konden de bezoekers kennismaken met het werk van Fundación Ruach.  
 

 
 
 
Er werden piñatas (poppen van papier maché) verkocht en door de deelnemers beschilderde 
bloempotjes met cactussen. Aan deze activiteiten werd ook aandacht besteed door de lokale radio 
en televisie. In september werd deze activiteit nog eens herhaald.  
De verkoop van piñatas loopt overigens goed. In januari werden er na een mis twintig verkocht. 
Bovendien zijn er twee verkooppunten in het centrum van de stad bijgekomen.  
Iedere week is er een bijeenkomst van de begeleiders van de club met de coördinator van het project 
om de kwaliteit van het werk te bewaken. Er zijn ook twee trainingen georganiseerd. Na zes weken 
observatie en het geven van diverse taken wordt er van iedere deelnemer een evaluatierapport 
opgesteld en een ontwikkelingsplan dat met de ouders/voogden wordt doorgesproken. Elk half jaar 
komt daar een vervolg op.  
 
In september vertrok de leidinggevende  van de club. Eén van de gevolgen van haar vertrek was dat 
het aantal deelnemers van twaalf in juli daalde naar vijf  in oktober. Gedurende het laatste kwartaal 
heeft Fundación Ruach haar best gedaan weer nieuwe deelnemers te vinden. Door bezoeken aan de 
school voor speciaal onderwijs en huisbezoeken in de wijk werd het aantal deelnemers verhoogd 
naar negen. Omdat het nog steeds niet is gelukt de vertrokken medewerkster te vervangen zal het 
moeilijk worden het geplande aantal deelnemers in 2018 te halen.  
 
De club heeft, dankzij een schenking uit het buitenland, de beschikking gekregen over een speciale 
klok waarmee het begin en einde van iedere activiteit kan worden gevisualiseerd. Soms gaan de 
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deelnemers zo in een activiteit op dat ze niet meer weten wanneer te stoppen. Dankzij de klok is dat 
nu voor hen duidelijker. 
 

Bescherming – de woongemeenschap 
Het project zag zich geconfronteerd met een sterke wisseling van personeel. Er zijn geen opleidingen 
voor het werk met mensen met beperkingen in Nicaragua. Vrijwel niemand heeft ervaring met deze 
doelgroep. Soms worden mensen aangenomen die tijdens hun proefperiode toch niet blijken te 
voldoen. Soms vertrekken medewerkers, omdat ze ander werk hebben kunnen vinden of dit werk 
hen toch te moeilijk valt. Gelukkig lukt het steeds om weer nieuw personeel te vinden. Maar deze 
nieuwe medewerkers moeten wel weer steeds worden opgeleid in thema’s rond gehandicaptenzorg, 
autisme, hun houding tegenover mensen met een beperking, visie en missie van de organisatie en 
van de Ark, plus de coaching on the job. In de eerste helft van het jaar zijn twee nieuwe 
medewerkers aangetrokken, de laatste met het oog op de aanstaande uitbreiding met een nieuwe 
bewoner.  
 

Een nieuwe bewoner 

Afgelopen april is een nieuwe bewoner José (met als bijnaam Chepito)  in beeld gekomen. Hij is na 
een periode van gewenning en contact met de familie als bewoner in het huis opgenomen. Daarmee 
is het aantal bewoners met een beperking gestegen tot vier.  

 
Tot voor vijf jaar had José een goed leven. Hij woonde bij zijn moeder die goed voor hem zorgde.  
Van zijn broers en zussen vertrokken er drie naar de VS en alleen een broer bleef in Juigalpa wonen. 
Hij is enkele jaren naar de speciale school in Juigalpa geweest. Hij was zeer goed in hardlopen en 
heeft zelfs diverse medailles gewonnen in wedstrijden! 
Alles veranderde toen zijn moeder overleed. Hij ging inwonen bij zijn broer die inmiddels een gezin 
had. De zorg was echter zodanig dat José steeds meer op straat te vinden was en steeds minder in 
huis. Zelfs waren er nachten dat hij thuis niet terecht kon en buiten de deur sliep. Zijn zussen uit de 
VS stuurden geld en probeerden te beïnvloeden dat er beter voor José gezorgd werd,  maar 
tevergeefs. José werd een ‘bekende persoonlijkheid’ in Juigalpa daar hij altijd op straat te vinden 
was.  Waar mensen ook  misbruik van hem maakten door hem alcohol te geven,  hem leerden roken 
of mishandelden. En niemand deed iets …. mede omdat er geen alternatieven waren. 
 

 
José is de tweede persoon van rechts 
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Ontwikkeling en professionalisering 

Voor iedere bewoner is een ontwikkelingsplan opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Over het 
algemeen zijn de medewerkers van Fundación Ruach tevreden over de vorderingen van de 
bewoners. Vorderingen die mede te danken zijn aan het feit dat eens in de veertien dagen gratis 
gebruik mag worden gemaakt van een lokaal zwembad. Zie de foto op de voorpagina. 
Elk personeelslid, zowel van de club als van het huis, maakt een op de persoon toegesneden 
individueel aandachtsplan, waarin één of twee doelstellingen zijn opgenomen die na een half jaar 
worden geëvalueerd. Het doel is groei in persoonlijke en professionele vaardigheden. 
 
In januari en april is er met het hele personeel, bestuur en leden van de algemene vergadering een 
bezinningsdag georganiseerd en in mei een studiedag met een advocaat over arbeidsrechtelijke 
zaken. 
 

 
 

Inmiddels is andere huisvesting gevonden. De in 2016 gehuurde ruimte bleek te krap. In juli 2017 kon 
een nieuwe ruimte worden betrokken die groter en nauwelijks duurder is. Op 28 augustus werd de 
nieuwe behuizing officieel geopend, waarmee de eerste verjaardag van de woongemeenschap een 
extra feestelijk tintje kreeg.  
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Preventie en maatschappelijk draagvlak 
Bij de eerste verjaardag van het project heeft Ruach preventie opnieuw en nu wat breder 
gedefiniëerd. Onder preventie verstaat men nu “verbetering van en training en bewustwording met 
betrekking tot de zorg, de behoeftes en de rechten van mensen met een beperking”. Dat betekent 
dat nu ook voorlichting, bewustwording en het creëren van maatschappelijk draagvlak tot de 
activiteiten op het gebied van preventie worden gerekend. 
 
In het kader van de preventieactiviteiten is voorlichting gegeven aan gezinnen met kinderen 
/familieleden  met een beperking. De vragen van ouders gaan vaak over de beste manier om in te 
spelen op de behoeften van hun kinderen, over moeilijk hanteerbaar gedrag. Daarnaast weten veel 
ouders niet hoe ze hun kind op de beste manier kunnen stimuleren. Ouders maken zich ook vaak 
zorgen als hun kind achterblijft op school. Of ze hebben te horen gekregen dat hun kind autisme 
heeft en weten vervolgens niet wat ze daarmee aan moeten. De vragen worden door de 
coördinatrice van de woongemeenschap besproken met de desbetreffende ouder. Soms blijft het bij 
een eenmalig gesprek, soms komt er een vervolg op. In andere gevallen wordt er doorverwezen naar 
de weinige alternatieven die Juigalpa rijk is.  Dat gebeurt naar schatting twee keer gemiddeld per 
maand. Ook een deelnemer van de activiteitenclub maakt geregeld gebruikt van de 
consultmogelijkheid. Daarnaast werden enkele gezinnen bezocht bij wie mogelijk behoefte was om 
een familielid op te nemen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot één nieuwe bewoner. 
 

PR en fondsenwerving 

Er is de afgelopen periode veel gedaan om het werk van Fundación Ruach meer bekendheid te geven 
onder de inwoners van Juigalpa. Er is een groep gevormd van op dit moment 33 `peetvaders` en 
`peetmoeders` die elk op hun manier steun geven aan het project. Ruach probeert  die groep uit te 
breiden. Via lokale radio en televisie is informatie gegeven over het werk van de Fundación. Op de 
producten van de activiteitenclub wordt duidelijk vermeld dat deze afkomstig zijn van het project. Er 
wordt samengewerkt met verschillende andere organisaties op het gebied van gehandicaptenzorg. Er 
is contact gelegd met verschillende universiteiten in Juigalpa zoals met de UNAN, de lokale afdeling 
van de nationale universiteit van Nicaragua.  In juli en augustus waren er twee stagiaires van de 
UNAN binnen het project werkzaam, op administratief gebied. Ook waren er twee internationale 
vrijwilligers uit de V.S. en Mexico. Zij waren uitgezonden via de internationale studentenorganisatie 
AIESEC en hebben zes weken in het project gewerkt. 
 
Ook op het gebied van fondswerving zijn de nodige activiteiten ondernomen. Er werd dit jaar vier 
keer een loterij georganiseerd die gemiddeld 2300 Cordobas (ongeveer 61 euro)  opgebracht heeft, 
via de internationale website Global Giving is 2500 dollar (ruim 2000 euro)  opgehaald en op de 
UNAN-universiteit is voor het project gecollecteerd.  
Inwoners dragen ook bij via bijv. een gratis dienst zoals een kapper op bijgaande foto. 
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De Fundación heeft een eigen Facebookpagina en PR-materialen om haar werk onder een breder 
publiek onder de aandacht te brengen. Het is halverwege het jaar gelukt iemand te vinden die als 
vrijwiliger de Facebookpagina actualiseert en die meer lezers probeert te trekken. 
 

Opleiding 
Zoals eerder aangegeven zijn er binnen Nicaragua geen opleidingen voor mensen die in de 
gehandicaptenzorg werken. Dat betekent dat de staf van Fundación Ruach zelf het nieuw 
aangestelde personeel moet trainen en begeleiden. Daar komt bij dat de gedachtegoed van de Ark 
(d.w.z. het samenwonen van mensen met en zonder beperking op voet van gelijkheid in een 
woongemeenschap) in Nicaragua niet vanzelfsprekend is . Ook daaraan moet veel aandacht worden 
besteed. Door het regelmatig wisselen van personeel is deze opleidingstaak bovendien extra zwaar 
voor de staf. Iedere nieuwe medewerker heeft een eerste opleiding gehad van zeven dagen. 
Daarnaast krijgen alle medewerkers voortdurend supervisie en bijscholing en hebben er regelmatig 
evaluatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Dit geldt zowel voor de assistenten in het huis als de 
medewerkers van de activiteitenclub. En verder:  

 Twee medewerkers hebben een bezoek van een week gebracht aan de Ark in Honduras. 
Enkele van de lessen die in Honduras werden geleerd: de bewoners meer inschakelen  in de 
dagelijkse activiteiten door bijvoorbeeld zelf hun bord na het eten naar de keuken te 
brengen en het invoeren van maandelijkse bijeenkomsten met een centraal onderwerp zoals 
werken in teamverband, hoe zien we de realiteit, autisme, eigenwaarde.  

 Enkele medewerkers hebben in november een training  in Managua deelgenomen over 
autisme. 

 Er werden vier religieuze retraites georganiseerd voor de medewerkers, bestuursleden en 
leden van de Asamblea (te vergelijken met een Raad van Toezicht).  

 Aan de nieuwe assistente van  de woongemeenschap is gedurende een aantal dagen een 
basistraining gegeven van 4 uur per dag.  

 Er werden vijf  niveaus onderscheiden in het werk om zo te kunnen aangeven op welk gebied 
elk van de assistenten zich nog meer kan ontwikkelen. 

 In juli heeft de coördinator van het project (Astrid) twee trainingen gegeven aan de 
medewerkers van de activiteitenclub om het werken in teamverband te bevorderen. 

 

Overige activiteiten 
Er wordt veel  waarde gehecht aan het contact met de internationale Arkorganisatie. Vanuit deze 
organisatie is een nieuwe contactpersoon aangewezen en de verwachting binnen Fundación Ruach is 
dat met deze persoon goed kan worden samengewerkt. Echter het proces en de criteria voor het 
aspirant-lidmaatschap van de Ark  vergen een lange adem.  
 
Volgens de statuten moeten er elke twee jaar nieuwe verkiezingen voor het bestuur worden 
gehouden. Deze bestuursverkiezing heeft in juli plaatsgevonden door de leden van de Asamblea  en 
die van het oude bestuur. Twee leden van het bestuur hadden zich teruggetrokken en daarvoor in de 
plaats zijn twee nieuwe leden gekozen.  
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Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:  
Staand vlnr: Carmen Moreira, Marileth Lopez (penningmeester), Genesis Chevarra (vocal) en 
Martha Lopez (secretaris) 
Zittend vlnr: Luz Milda Castro (fiscal), Ana Alicia Murillo (presidente) en Ada Francys Morales 
(vice presidente) 
Taken van vocal: inspringen waar nodig; van fiscal: controlerend. 

 

 
De huidige leden van het bestuur 

 
In oktober bezocht Astrid Nederland en heeft  ze contact  gehad met de Ark in Gouda, enkele 
donoren zoals de Week Nederlandse Missionaris, Stichting Vivir Juntos, kerkgemeenschappen en 
congregaties en  uiteraard met familie en vrienden, waarvan velen het project ook financieel 
steunen.  

Samenvatting Stichting Ruach 
Fundación Ruach formuleert in haar jaarverslag de volgende opmerkingen en conclusies: 

“Eén van de moeilijkheden is om de juiste mensen te vinden om in de stichting te willen werken. In 
het gemeenschapshuis, ondanks ons selectieproces, ging iemand plotsklaps weg, die ogenschijnlijk 
tevreden was met ons te werken. Er waren ook mensen afwezig door gezondheidsklachten, zowel op 
kantoor als in het gemeenschapshuis. Dat heeft het werk bemoeilijkt. 

Maar we gaan vooruit. We zijn bezig met het versterken van de organisatie en de kwaliteit van het 
werk. Vrijwilligers hielpen op kantoor. Een leerkracht van de universiteit UNAN helpt vrijwillig om te 
verbeteren wat nodig is op het terrein van de boekhouding, accountbeheer, enz. In het 
gemeenschapshuis werken we met ‘niveaus van empowerment’, zodat de medewerksters steeds 
meer gewetensvol taken kunnen assimileren. 

Bij de bewoners zien we vooruitgang, halfjaarlijks hun synthese evaluerend, na een intensief 
stimuleringsproces; en de deelnemers in de activiteitenclub hebben vooruitgang geboekt in de 
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activiteiten die daar plaatsvinden! 
We dragen ook een steentje bij aan de samenleving, zodat zij met meer positieve aandacht naar 
mensen met een beperking kijkt. We hebben allemaal onze gaven en talenten. Misschien zijn ze 
meer verborgen maar voor een geïnteresseerde op te merken! 

We hebben dit jaar veel bereikt. Al hadden we een kleine vertraging in relatie tot onze plannen. We 
zijn afhankelijk van andere mensen, de omstandigheden van het leven, de prioriteiten die op het 
moment ontstaan. Soms maakt gebrek aan ervaring ons passief. Maar het strategisch plan, waarmee 
we elk jaar werken, helpt ons om verder te gaan! 

Dankzij het bestuur, de betaalde medewerkers die we hebben in de Fundación, de nationale en 
internationale vrienden die ons financieel en moreel ondersteunen, de aanwezigheid van God, die 
ons moed en vertrouwen geeft om door te gaan, hebben we grote vooruitgang geboekt door 
concrete stappen te zetten om onze dromen, ten behoeve van mensen met een verstandelijke 
beperking ouder dan 15 jaar waar te maken.” 

Activiteiten Stichting Vivir Juntos 
Stichting Vivir Juntos heeft bij haar oprichting als taak op zich genomen  het project van Fundación 
Ruach gedurende een periode van vijf jaar financieel te ondersteunen. In de hoop en verwachting dat 
na die periode (vanaf 2020) het project op eigen benen staat.  
 
Eind 2017 bestond het bestuur van Stichting Vivir Juntos uit Jeroen Boggia, voorzitter / 
penningmeester, Frits Leene, bestuurslid en Niko Tetteroo, secretaris. 
 
Daarnaast zijn twee vrijwilligers nauw betrokken bij het werk van de Stichting. Dat zijn Annelies Witz-
Vlaardingerbroek en Michiel Witz. Annelies verzorgt o.a. de digitale Nieuwsbrief die ongeveer elke 
zes weken verschijnt en de inhoud van de website. Michiel is o.a. verantwoordelijk voor het 
webdesign en het onderhoud van de website. 
 
In 2017 is door het bestuur samen met de vrijwilligers zeven keer vergaderd. De belangrijkste taak 
van de Stichting is fondswerving ten behoeve van het project in Juigalpa. In 2017 zijn ruim honderd 
aanvragen verstuurd naar fondsen, kringloopwinkels en kloosterordes. Daarnaast probeert de 
Stichting donateurs te werven die bereid zijn het project gedurende 5 jaar te ondersteunen. 
 

Voorlichting over het project is een andere taak van de Stichting. Dit gebeurt met name door een 
regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief, de website en de facebookpagina. Alle berichten en 
blogs worden ook vertaald naar het Engels door Eric Jager en zijn vrouw Rosaleen die in Sherborne 
(Engeland) wonen. Astrid voorziet ons iedere  twee weken van een blog over de laatste stand van 
zaken binnen het project.  
 
In 2017 zijn vijf digitale nieuwsbrieven verschenen. Er zijn nu 120 abonnees op de nieuwsbrief en 146 
volgers op Facebook. 
Er zijn verschillende acties georganiseerd ten behoeve van het project. Zo ondernam Eric Jager begin 
2017 een sponsorloop die 2600 euro opbracht en werd in de Leidse Studenten Ekklesia een collecte 
gehouden, die ruim 300 euro heeft opgebracht. Op initiatief van één van de medewerkers  werd in 
de Pompekliniek in Zeeland eveneens een actie georganiseerd.  
 
Stichting Vivir Juntos onderhoudt intensief contact met Fundación Ruach. Ieder drie maanden 
worden ons gedetailleerde financiële verslagen toegestuurd en daarnaast ieder half jaar een 
uitvoerig inhoudelijk verslag. Het bestuur probeert ieder verslag van commentaar te voorzien. In 
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oktober heeft het bestuur van Vivir Juntos een gesprek gehad met Astrid, tijdens haar bezoek aan 
Nederland. Ook is er tussen beide besturen een gesprek gevoerd  via Skype. 
 
Wij zijn de mensen van Fundación Ruach zeer erkentelijk voor het vele werk dat ook in 2017 door 
hen is verricht.  
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Financiën 

Financieel overzicht 2017 (afgerond op 100 euro) 

banksaldo 31 dec. 2016     80.000 

  
    

  

gerealiseerde inkomsten 
  

  

  donateurs 
 

13.100   

  fondsen 
  

41.300   

totale inkomsten 
   

54.400 

  
    

  

uitgaven Nederland 
   

  

  kosten en rente bank 100   

  website 
  

100   

totale uitgaven Nederland 
  

-200 

  
    

  

overboekingen naar Juigalpa, Nicaragua 
 

  

  vier overboekingen 
 

41.200   

  kosten overboekingen 100   

totale uitgaven Juigalpa 
  

-41.300 

  
    

  

banksaldo 31 dec. 2017     92.900 

 

Toelichting 

Het aantal vaste donateurs is eind 2017 gegroeid tot 27. Er zijn donateurs die maandelijks doneren, 
of per kwartaal of eenmaal per jaar. Enkele mensen hebben zich gebonden aan de totale periode van 
vijf jaar. De ontvangen bedragen variëren van € 10 tot € 500 p.p. 
 
Opnieuw zijn er dit jaar bijzondere acties geweest. En op verschillende momenten is er gecollecteerd. 
Wij zijn de initiatiefnemers tot deze acties bijzonder dankbaar. 
 
Er zijn meer dan 100 fondsen aangeschreven. Er gaat veel tijd zitten in het invullen van vragenlijsten 
en het beantwoorden van vragen. Maar de woongemeenschap in Juigalpa weet vele fondsen te 
stimuleren tot het overmaken van soms aanzienlijke bedragen. Dit jaar hebben 25 fondsen positief 
gereageerd.  Bedragen varieerden van € 100 tot € 10.000.  
 
De uitgaven in Nederland worden zo laag mogelijk gehouden. Er worden alleen kosten (meer dan  
€ 50 per onderwerp) gemaakt voor de bankrekening en de website. 
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Verklaring kascommissie 

De stichting Vivir Juntos heeft een financieel reglement. Daarin staat o.a. opgenomen dat de 
financiën van de stichting elk jaar door een kascommissie worden beoordeeld op hun getrouwheid. 
Over deze jaarlijkse kascommissie staat verder het volgende opgenomen: 
 

Het bestuur stelt jaarlijks een kascommissie samen, bestaande uit twee personen. De leden dienen over 
voldoende aantoonbaar financieel inzicht te beschikken om de getrouwheid van cijfers te kunnen 
beoordelen. De leden hebben geen familie-, werk- of vriendschapsrelatie met elkaar of met één van de 
bestuursleden. De kascommissie stelt een verklaring op.  

 
Deze verklaring wordt in het jaarverslag opgenomen en het jaarverslag staat op de website. Elk jaar 
wisselt één van de leden van de kascommissie met een nieuw te benoemen persoon. Dit jaar zijn de 
leden van de kascommissie de penningmeester van de stedenband Leiden-Juigalpa (voor de 2e en 
laatste keer) en de penningmeester van het Nicaragua-comité in Haarlem (voor de 1e keer). Op deze 
manier hebben we kundigheid én affiniteit met Nicaragua kunnen verenigen.  
 

 

 

 


