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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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Het prroject in Juigalpa
Januari 22016 was een belangrijke
e maand vooor de mensen
n in Juigalpa. De grupo d e reflexión werd
w
officieel een stichting onder de volledige
v
naaam: Fundació
ón Cristiana Comunitaria
C
a para Person
nas con
ndación Ruacch geheten. Naast een da
agelijks best uur heeft Fu
undación
Discapaccidad Ruach kortweg Fun
Ruach oo
ok een Asam
mblea (een so
oort algemeeen bestuur). Dit bestuur bestaat uit zzeven person
nen en
het houd
dt toezicht op
o Fundación
n Ruach. Mett het officiee
el oprichten van
v de stichtting werd het
mogelijkk contracten af te sluiten en dus wooonruimte te huren
h
en een
n bankrekeniing te opene
en. Met
andere w
woorden: in 2016 kon he
et project echht van start.

Start
De eerstte maanden van
v het jaar stonden in hhet teken van het bekend
dmaken van de geplande
e
activiteitten. Dit hield
d onder ande
ere in: overleeg met lokale
e en nationale overheidssinstanties, kerkelijke
k
autoriteiiten en de UCA (de belan
ngrijkste univversiteit van het land). Op
O hoog niveaau werd in de
d
hoofdstaad Managua overlegd me
et een deleg atie van het Mifamilia (h
het Ministeriee van Kind en Gezin).
Een goed
d contact meet dit ministe
erie is van grroot belang voor
v
mogelijke toekomsttige steun va
anuit de
overheid
d. Bovenal errkende het Ministerie
M
daat dit een uniiek en noodzzakelijk projeect is. Daarna
aast
resulteerde het gesp
prek in een verdere aansccherping van
n het projectt. Er werden drie pijlers
ondersch
heiden: besccherming, stiimulatie en ppreventie. Naaast het stich
hten van hett gemeensch
hapshuis
(bescherrming) is er gestart
g
met dagactiviteite
d
en voor men
nsen met een
n verstandeliijke beperkin
ng van
15 jaar een ouder (stimulatie) en zet
z de sticht ing zich in vo
oor preventie
e van geweldd, niet adequ
uate
opvoeding van kindeeren met een
n beperking m
met alle gevolgen van dien en onderrsteuning van
n ouders
perkingen he
ebben (preveentie).
die een kkind met bep

1 Het team vaan Ruach aan de
d keukentafel.
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Na een zzoektocht van enkele weken naar gesschikte huisvvesting kon in mei een huuurcontract worden
getekend
d. Een grond
dige verbouw
wing bleek niiet nodig. We
el moesten er
e scheidingsswanden worden
aangebracht. En uiteeraard moestt het huis woorden ingericcht. Astrid en
n haar zoon JJonathan, die ook
eft, konden vverhuizen. Hun
H oude huis werd aanggehouden en
n dient
een versstandelijke beperking hee
sindsdien als huisvessting voor de
e activiteitennclub en als kantoor.
k

De bew
woners
In augusstus werden twee nieuwe
e bewoners iin de woonggemeenschap
p opgenomeen, het zijn Daniel en
Loyda, b
beiden met een zware be
eperking. Zij w
woonden bijj hun inmiddels oude mooeder die nie
et in staat
was voor hen te zorggen met ernsstige verwaaarlozing als ge
evolg. Na een observatieeperiode werrd
we bewoners te verwelko
omen. Hun ko
omst betekeent overigenss wel een
definitief besloten hen als nieuw
n jonge tea
am van Stichhting Ruach want
w
Daniel en Loyda vraagen om een
n
zware last voor het nog
et resultaat ddaarvan is inttussen goed te merken. Beiden stelle
en zich
intensievve behandeling. Maar he
meer op
pen en zitten niet meer 100% in hun eeigen wereld
d. Op de voorpagina van dit verslag ziet u een
foto van Loyda. Na jaaren niet buiiten te zijn g eweest, gaatt zij inmiddels graag meee op uitjes na
aar de
boerderiij.
ewerkers bleeek niet eenvvoudig. Niet iedereen bleeek direct te voldoen
Het zoekken naar geschikte mede
en daarn
naast trok eeen enkeling zich
z terug. Vaanaf september is er een
n stabiel team
m van drie
assistenttes in een 24
4‐uurs dienstt. Eén van heen woont in de
d woongem
meenschap. EEn om vakanties en
vrije uren op te vanggen heeft hett bestuur vann Ruach besloten tot uitb
breiding mett een parttim
me
O Astrid maaakt, als coö
ördinator
assistentte. Bovendieen is een partttime schoonnmaakster aangesteld. Ook
van het p
project, deel uit van het team. Daarnnaast heeft ze
z ook nog be
ezigheden buuiten de
meenschap. Astrid is ookk verantwooordelijk voor de opleiding
woongem
g van het tea m.

2 Op 26 augustus werd dee woongemeen
nschap feestelijk geopend.

5

Activitteitenclub
b
De activiiteitenclub(taller) heeft zeven deeln emers die viier keer in de
e week ’s midddags bij elkkaar
komen ttussen 14.00 u. en 17.00 u. De club w
wordt gecoörrdineerd doo
or Astrid en eer is een kraccht
aangesteeld voor het uitvoerende
e werk in de ttaller. Om deelnemers
d
voor
v
de activviteitenclub te
t
werven, heeft het teeam van Ruacch diverse huuisbezoeken
n afgelegd. Met
M de ouderrs van de dee
elnemers
ntensief conttact onderho
ouden. Hiervooor is een ou
uderraad ingesteld. De u itvoerende kracht
k
wordt in
bezoekt iedere famillie enkele keren per maaand.
De bedo
oeling is dat de
d deelneme
ers aan de acctiviteitenclu
ub ook produ
ucten maken die verkoch
ht
kunnen w
worden. Er worden
w
bijvo
oorbeeld piñaatas gemaakkt. Piñatas zijjn poppen vaan papier‐ma
aché die
worden gevuld met snoepjes
s
en cadeautjes. Op kinderfeestjes wordtt de pop opggehangen. Om
m
beurten slaan kinderren er met een stok tegeenaan aan totdat al het le
ekkers en de cadeautjes eruit
vallen. H
Het product blijkt
b
aan te slaan
s
en vorm
nkomstenbroon voor het project.
p
mt daarmee een extra in
Bovendien helpt hett het werk van
v de activitteitenclub bij een brederr publiek ondder de aanda
acht te
brengen .
m is bezig meet de eerste voorbereidinngen om te komen
k
tot ee
en plan om tte werken met
Het team
plantjes.. Het uiteindelijke doel iss de inrichtinng van een tu
uintje waar producten
p
kuunnen worde
en
verbouw
wd voor eigen
n gebruik. De
e bedoeling is de activite
eitenclub uit te breiden een ook een club in de
ochtenden te beginn
nen. De ruimte is echter vvrij klein. Er wordt gezoccht naar een nieuwe plekk die
beter aan de eisen voldoet.
m van Ruach geeft ook ad
dvies aan fam
milies die een kind met een
e beperkinng hebben
Het team
(preventtie). Zo nodigg wordt er ge
eholpen bij hhet verkrijgen van hulpmiddelen als eeen rolstoel. Per
maand w
werden tweee van dergelijjke families ggeholpen.

3 Piñatas m
maken in de activiteitenclub
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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.
7

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
website
porto en folders
totale uitgaven Nl.
overboekingen naar project in Juigalpa,
Nicaragua
wettelijke documenten
vier overboekingen
kosten overboeken
totale uitgaven Juigalpa

100
100
800
‐1.000

500
40.500
100

banksaldo 31 dec. 2016

‐41.100
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
voor het jaar 2016 plus 1e termijn 2017 is overgemaakt
resterende inspanningsverplichting 2017 ‐ 2020

150.000 dollar
‐45.000 dollar
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.

10

