
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichtin

Lekstraa
+31 (0)7
www.viv
E‐mail: in
10 febru

 

ng Vivir Junt

at 76, 2314VH
1 ‐ 589 6988
virjuntos.org
nfo@vivirjun
uari 2017 

tos 

H Leiden  
8 
g 
ntos.org 

 

Jaarv

Stichtin

verslag 

ng Vivir

 

 
 

2016 

Juntos



2 
 

Inhoudsopgave	
 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Het project in Juigalpa ............................................................................................................................. 4 

Start ..................................................................................................................................................... 4 

De bewoners ....................................................................................................................................... 5 

Activiteitenclub ................................................................................................................................... 6 

Maatschappelijk draagvlak .................................................................................................................. 7 

Activiteiten Stichting Vivir Juntos ........................................................................................................ 7 

Financiën ................................................................................................................................................. 9 

Financieel overzicht 2016 (afgerond op 100 euro) ............................................................................. 9 

De inspanningsverplichting ................................................................................................................. 9 

Toelichting financieel overzicht ........................................................................................................... 9 

Verklaring kascommissie ................................................................................................................... 10 

 

  	



3 
 

Inleiding	
 

Astrid Delleman1, initiatiefneemster van het project, heeft een droom. Deze droom deelt zij al twee 

jaar met een groep mensen in Juigalpa, Nicaragua. Het opzetten van een grotendeels zelfvoorzienend 

gemeenschapshuis waarin mensen met en zonder zichtbare verstandelijke beperking thuis kunnen 

zijn. Het aantal voorzieningen in Nicaragua voor mensen met een verstandelijke beperking is 

minimaal. Voor ouders of andere familie is er geen ondersteuning, waardoor deze mensen slechte of 

zelfs helemaal geen zorg krijgen. Eind 2015 verhuisde Astrid met haar zoon Jonathan naar Juigalpa 

om haar droom te realiseren samen met een groep vrijwilligers die toen nog de “grupo de reflexión” 

(reflectiegroep) vormde.  

 

De opzet van dit huis is gebaseerd op de ideeën van Jean Vanier en pater Thomas Philippe. Zij 

besloten in 1964 hun leven te delen met twee mensen met een verstandelijke beperking en 

noemden hun huis De Ark. De Ark bestaat inmiddels in vijfendertig landen. In Nederland zijn er Ark‐

woongemeenschappen in Gouda, waar Astrid twee jaar als vrijwilligster heeft gewerkt, en in 

Haarlem.  

 

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 uit 2016. Daarna gaan we in op de 

activiteiten van onze eigen Stichting en treft u het financieel overzicht 2016 aan.  

 

  	

                                                            
1 Astrid is orthopedagoog, haar liefde voor Latijns Amerika (in het bijzonder Juigalpa, Nicaragua) is ontstaan in 
de jaren 80/ 90, door het werk dat zij daar deed in het onderwijs, speciaal op het gebied van kinderen met 
beperkingen en ondersteunen van ouders 
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Maatschappelijk	draagvlak	
Fundación Ruach probeert ook lokaal zoveel mogelijk steun te krijgen. Er is een actie gevoerd om 

vaste donateurs (“peters en meters”) te krijgen die naast het geven van een geldelijke bijdrage ook 

hand‐ en spandiensten kunnen verlenen. De officiële opening van de woongemeenschap op 26 

augustus was een mooie gelegenheid om lokaal meer bekendheid te krijgen via de lokale radio en 

televisie. Studenten van de UCA (Universiteit in Managua) hielpen vrijwillig mee met het maken van 

folders, de eigen website en facebookpagina. Daarnaast ontving Ruach van hen organisatieadvies en 

is er een aanvraag gedaan om met studenten een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf 

inkomsten te genereren.  

Er is contact gezocht met verschillende vrijwilligersorganisaties. Een Duitse vrijwilligster heeft (via de 

organisatie Promosaico) twee maanden in de woongemeenschap gewoond en gewerkt.  

 

Stichting Vivir Juntos is Astrid bijzonder erkentelijk voor de blogs die elke twee weken vanuit Juigalpa 

worden ontvangen en die op onze eigen website worden geplaatst en naar het Engels worden 

vertaald. Op deze manier is de voortgang van het project ook voor de achterban in Nederland en 

daarbuiten goed te volgen. 

 

Activiteiten	Stichting	Vivir	Juntos	
Eind 2016 bestond het bestuur van de Stichting uit Jeroen Boggia, penningmeester en waarnemend 

voorzitter en Niko Tetteroo, secretaris. Om gezondheidsredenen heeft Diana Kruse helaas haar 

bestuurslidmaatschap in september neer moeten leggen. Er wordt naar een opvolg(st)er gezocht.  

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 iedere zes weken 

verschijnt en de inhoud van de website. Michiel is o.a. verantwoordelijk voor het webdesign en het 

onderhoud van de website.  

In 2016 is tien keer door het bestuur samen met de vrijwilligers vergaderd. De belangrijkste taak van 

de Stichting is fondswerving ten behoeve van het project in Juigalpa. In 2016 zijn circa vijfhonderd 

brieven verstuurd naar fondsen en kloosterordes in Nederland en België. Het resultaat van deze 

fondswerving kunt u lezen in het financieel overzicht 2016. Verder probeert de Stichting individuele 

donateurs te werven die bereid zijn zich vijf jaar aan het project te binden.  

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 

nieuwsberichten en blogs worden ook vertaald naar het Engels door Eric Jager en zijn vrouw 

Rosaleen die in Sherborne (Engeland) wonen. De vaste teksten op de webpagina’s zijn vertaald naar 

het Engels en het Spaans.  

In 2016 zijn zeven digitale nieuwsbrieven verschenen en bij de officiële opening van de 

woongemeenschap een nieuwsflits. Er zijn nu 110 abonnees op de Nieuwbrief en 146 volgers op 

Facebook.  

In 2016 heeft Stichting Vivir Juntos intensief contact onderhouden met Fundación Ruach in Juigalpa. 

Iedere drie maanden ontvingen wij gedetailleerde financiële verslagen en daarnaast inhoudelijke 

verslagen die zo nodig door ons van commentaar werden voorzien.  
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Wij zijn de mensen van Fundación Ruach bijzonder erkentelijk voor het vele en harde werk dat door 

hen het afgelopen jaar is verricht.    
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Financiën		

Financieel	overzicht	2016	(afgerond	op	100	euro)	
banksaldo 31 dec. 2015  43.700 

gerealiseerde inkomsten 

donateurs en fondsen  78.400 

uitgaven Nederland 

kosten en rente bank       100 

website       100 

porto en folders       800 

totale uitgaven Nl.  ‐1.000 

overboekingen naar project in Juigalpa, 
Nicaragua 

wettelijke documenten       500 

vier overboekingen  40.500 

kosten overboeken       100 

totale uitgaven Juigalpa  ‐41.100 

banksaldo 31 dec. 2016    80.000 
 

 

De	inspanningsverplichting	
Bij de voorbereidingen voor het project in 2015 heeft het bestuur van Vivir Juntos het bestuur van 
Ruach in Juigalpa, Nicaragua toegezegd dat wij ons zullen inspannen om voor de periode  
2016 – 2020 een bedrag van $ 150.000 US dollar bijeen te brengen. De hoogte van het bedrag is 
enerzijds ontstaan naar aanleiding van de eerste begroting van Ruach (juli 2015) én een inschatting 
van het resultaat van de geldwerving. Het bedrag bestaat uit $ 28.000 dollar per jaar plus $ 10.000 
dollar extra voor het eerste jaar voor eenmalige kosten, zoals voor de aanschaf van inventaris. 

 
De stand van zaken is eind 2016 als volgt: 

inspanningsverplichting aan Ruach 2016 ‐ 2020  150.000 dollar 

voor het jaar 2016 plus 1e termijn 2017 is overgemaakt  ‐45.000 dollar 

resterende inspanningsverplichting 2017 ‐ 2020  105.000 dollar 
 

 
Naast de ‘inspanningsverplichting’ worden er ook kosten in Nederland gemaakt (ca. 4 x 1.000). 
Dit betekent dat er nog een bedrag van tussen de $ 35.000 en $ 40.000 dollar bijeen gebracht moet 
worden om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Dat moet voor ons allen haalbaar zijn als we 
kijken naar de resultaten bij de inkomsten van 2016. 
 

Toelichting	financieel	overzicht		
Er zijn nu 22 vaste donateurs. Deze mensen doneren maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar. 
Een aantal mensen heeft zich gebonden aan de totale periode van vijf jaar. De ontvangen bedragen 
variëren van € 10 tot € 1.000 p.p.  
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In het afgelopen jaar zijn er enkele bijzondere acties geweest. Op verschillende momenten is 
gecollecteerd. Deze acties leiden tot meer bekendheid. Wij hopen dat donateurs zich na deze acties 
ook in de komende jaren verbonden zullen voelen met het project in Nicaragua. Stichting Vivir Juntos 
is de donateurs en de mensen die de acties hebben opgezet bijzonder dankbaar.  
 
In de loop van het afgelopen jaar zijn én Nederlandse én Belgische kloosterordes aangeschreven. 
Daarvoor zijn ongeveer vierhonderd brieven verstuurd. We hopen in het nieuwe jaar nog positieve 
reacties te ontvangen.  
 
Er zijn vele ‘goede doelen – fondsen’ in Nederland met uiteenlopende doelen. In het afgelopen jaar 
hebben we op zo’n honderdtwintig fondsen een beroep gedaan. Sommige fondsen reageren ook een 
tweede keer positief, maar dat gebeurt niet altijd. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe fondsen die een 
bijdrage geven. Veel tijd gaat zitten in het invullen van vragenlijsten en de beantwoording van vragen 
daarna. Wij zijn blij met de soms grote bedragen. Maar al met al zijn de inkomsten van deze fondsen 
veelal onzeker voor de komende periode. In het afgelopen jaar waren er 27 fondsen, waarvan 11 
voor het eerst geld overmaakten. 
 
De uitgaven in Nederland worden zo laag mogelijk gehouden. De uitgaven zijn daardoor ook in 2016 
beperkt gebleven. Alleen voor de bankrekening, website en porto/papier zijn kosten gemaakt. 

Verklaring	kascommissie	
 

 

NB: In bovenstaande verklaring staat de datum van 23 januari 2016. Dit moet zijn 23 januari 2017.  
De datum van de ondertekening is de juiste datum. 


