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Op de foto op de voorpagina zijn drie deelnemers aan de activiteitenclub druk bezig met het 
maken van zogenaamde piñatas. 
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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 zogenoemde activiteitenclub, die ook toegankelijk is voor mensen uit de wijk. 
 
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 de internationale organisatie “De Ark”. Deze 
organisatie beklemtoont dat ieder mens unieke gaven heeft en recht heeft op betekenisvolle 
relaties. Door te leren van elkaar en zorg te dragen voor elkaar ontstaat een meer menselijke 
maatschappij. “De Ark” bestaat 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. In 2018 is besloten daar een periode van twee 
jaar aan toe te voegen (tot en met 2022), met afnemende bijdragen. In 2019 is besloten om het 
project vanuit Nederland ook na 2022 financieel te ondersteunen. De huidige politieke situatie in 
Nicaragua maakt eigen fondswerving bijzonder moeilijk. 
 
Het project in Juigalpa staat 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 2019. Daarna gaan we in op de activiteiten 
van onze eigen Stichting Vivir Juntos en treft u het financieel overzicht aan. 
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Het project in Juigalpa 
 
We volgen in dit verslag de vijf pijlers die in het projectplan zijn geformuleerd: bescherming, 
stimulering, preventie, opleiding en fondswerving.  Fondswerving wordt in dit jaarverslag 
aanvullend genoemd, omdat uiteindelijk middelen uit Nicaragua en Latijns-Amerika de continuïteit 
van het project moeten garanderen.  
Het werk lijdt echter onder de politieke situatie in Nicaragua. De pers wordt gemuilkorfd, als 
gevolg van allerlei represailles vluchten veel mensen nog steeds naar het buitenland, particuliere 
organisaties wordt het werken moeilijk gemaakt. Op de gevolgen daarvan voor het werk van Vivir 
Juntos komen we later in dit verslag terug. 
 
Bescherming - de woongemeenschap of Casa Hogar  
Met de komst van twee nieuwe bewoners (María Elena en Manuel) eind 2018 werd het maximaal 
aantal van zes bewoners bereikt: Loyda, Daniel, Miguel, Maria Elena, Manuel en Jonathan.  
 

 
Manuel en Carmen 

 
Het verhaal van María Elena en Manuel geeft een goed beeld van de moeilijke omstandigheden in 
Nicaragua.  Ze komen uit de binnenlanden van Rio San Juan waar vrijwel geen auto’s komen en het 
paard het vervoersmiddel bij uitstek is. Ze woonden in de groene binnenlanden, zonder water uit 
de kraan en beperkt gebruik van elektriciteit. Sinds december 2018 wonen ze in het 
gemeenschapshuis. 
Toch hebben ze zich goed weten aan te passen aan het leven in het gemeenschapshuis. Wel heeft 
Manuel af en toe last van het verkeerslawaai in de straat. En wordt hij soms ook ’s nachts wakker 
óf van een bus die in de straat vroeg uit de stalling wordt gehaald óf de soms zeer lawaaiige 
honden die op het lege terrein naast het huis waken. Gelukkig went hij geleidelijk aan al die 
stadsgeluiden om hem heen en helpen ’s nachts de oordopjes die Astrid uit Nederland heeft 
meegenomen (in Nicaragua niet te krijgen). 
Wat ze het meest missen is het contact met hun vader (hun moeder is overleden). Ogenschijnlijk 
hadden ze een goed contact met hem. Sinds ze in het gemeenschapshuis wonen is die echter 
slechts eenmaal bij hen op bezoek geweest. Het telefoneren op lange afstand is niet eenvoudig. 
Maar dat er geheel geen belcontact is geweest in de laatste maanden, is moeilijk te begrijpen. 
Gelukkig woont er een tante op 1 uur afstand van Juigalpa, die contact met haar nicht en neef 
onderhoudt. Ze belt af en toe. En op de verjaardagen van Manuel en María Elena kwam ze op 
bezoek. 
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Beiden hebben naast een verstandelijke beperking ook een sterke visuele beperking.  Eén van de 
beste oogartsen van Juigalpa was bereid beiden gratis te onderzoeken. Maar helaas bleek aan die 
beperking niets te doen. Met behulp van een advocaat is geprobeerd voor hen een identiteitskaart 
te krijgen, nodig om zich te kunnen identificeren. Een ingewikkelde procedure die nog steeds niet 
is afgerond.  
 
Regelmatig bieden artsen gratis of tegen lage kosten hun diensten aan. Zo werden María Elena en 
Loyda uitstekend geholpen door een tandarts en komt er één keer per maand een fysiotherapeut 
voor Loyda, Daniel en María Elena.  
 
In het gemeenschapshuis zijn alle activiteiten afgestemd op de behoeftes van de bewoners. Twee 
van de bewoners doen mee aan de activiteitenclub.  
Een van de begeleidsters, Carmen, helpt Manuel met het verzorgen van de plantjes. Manuel is 
daar dol op en Carmen komt van het boerenland en geniet eveneens van het verzorgen van 
planten. Manuel vult de potjes met aarde. Die potjes zijn yoghurtbekertjes die in de 
activiteitenclub geverfd zijn. Intussen is Carmen ook begonnen de plantjes aan voorbijgangers te 
verkopen. 
 
Gelukkig heeft het huis nu een stabiel en enthousiast team die steeds beter weet in te spelen op 
de behoeften van de huisgenoten. Begin 2019 kwamen er twee nieuwe assistentes bij: Ana en 
Scarleth. Het team van Ruach heeft veel werk verzet om de aanbevelingen van de in 2018 
gehouden externe evaluatie uit te voeren. Zo werd het hele proces van het ontstaan van het 
project, de werkwijze, de opleiding etc. gedocumenteerd zodat ook anderen van deze unieke 
ervaring kunnen leren.  
 
Stimulering - de activiteitenclub of club 
Dit jaar fluctueerde het aantal deelnemers tussen de 8 en 13 en aan het eind van het jaar waren er 
8 deelnemers. Nog steeds is het transport van de deelnemers een probleem. Fundación Ruach 
beschikt niet over een eigen vervoermiddel om deelnemers op te halen. En ouders hebben vaak 
geen tijd.  
Er zijn vijf deelnemers aan de club met een licht verstandelijke beperking en drie met een 
zwaardere beperking. Dat maakt het noodzakelijk het aanbod van activiteiten meer te variëren en 
beter af te stemmen op de mogelijkheden van elke deelnemer.  
Met behulp van een vrijwilliger is een nieuwe piñata (pop gevuld met snoep voor kinderfeesten) 
ontwikkeld die het goed doet bij het publiek en verder zijn er twee computers geschonken door 
een organisatie in Managua.  
Een deel van de piñatas die door de activiteitenclub worden gemaakt, worden verkocht in één van 
de boekhandels van Juigalpa. Om meer bekendheid te geven aan het werk van Ruach werd de 
activiteitenclub de laatste drie maanden van 2019 één dag in de week verplaatst naar deze 
boekwinkel. Zie de foto op de voorpagina en onderstaande foto. 
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Luvy was tot 1 november verantwoordelijk voor het functioneren van de club. Vanaf die periode 
nam Maria Louisa het van haar over.  
 
Preventie en voorlichting  
Ruach probeert de lokale samenleving zoveel mogelijk bij het project te betrekken door 
programma’s op de lokale televisie, verkoop van piñata’s, stadgenoten uit te nodigen het project 
te bezoeken. Het resultaat van al deze pogingen wordt steeds zichtbaarder. De mensen in Juigalpa 
beginnen het project steeds beter te kennen. Gemiddeld komen er per maand drie mensen op 
bezoek. Er komt ook steeds meer steun uit de bevolking. Zo kreeg Fundación Ruach via een 
ijzerwinkel tuinbouwgereedschap, een bevriende taxichauffeur biedt regelmatig zijn diensten aan 
en al drie boekwinkels verkopen de piñatas van de activiteitenclub.  
 
Ruach ontvangt regelmatig ook andere schenkingen zoals een rolstoel, voedselpakketten, 
gebruikte kleding, zakken met rijst en bonen. Het transportbedrijf Los Gemelos helpt bij het 
wekelijks vervoer naar het zwembad. 
 

 
Dankzij een loterij worden in Juigalpa regelmatig opbrengsten gerealiseerd. De opbrengst was de 
laatste keer 6.300 cordobas, wat ongeveer 190,- USD is. Hiermee wordt ook de naamsbekendheid 
vergroot. Op de foto voorbereiding van de loterij en een prijs. 
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Tijdens een vergadering van 30 priesters met de bisschop kreeg Fundación Ruach de kans 
voorlichting te geven over het project en om samenwerking te vragen. Daarnaast heeft overleg 
plaatsgevonden met het bestuur van Los Pipitos (een organisatie van ouders met kinderen met 
een beperking) en met de lokale afdeling daarvan. 
 
Verder is de website van Ruach in het Spaans in januari online gegaan. Er werden twee korte 
voorlichtingsvideo’s gemaakt die uitgezonden werden via de lokale televisie. Iedere week is er een 
programma van 15 minuten over het project via een lokaal televisiekanaal.  
 
Opleiding van verzorgers 
Eén keer per maand geeft Astrid training aan de medewerkers van Ruach. De thema’s worden in 
overleg met alle medewerkers uitgekozen. Enkele thema’s die aan de orde zijn geweest: het 
verslag van de Nederlandse stagiaire Martine over de behoeftes van iedere bewoner en de 
“aandachtskaarten” (tarjetas de atención) die zij voor ieder bewoner heeft ontwikkeld, het geven 
en ontvangen van feedback, angst en hoe ermee om te gaan, de rollen binnen het team, aandacht 
voor elkaar.  Vanaf oktober geven medewerkers commentaar op elkaar en geven ze de sterke en 
zwakke punten van elkaar aan. 
 

 
 

Regelmatig wordt het gehele team geëvalueerd en worden de zwakke en sterke punten benoemd. 
Het resultaat van al deze trainingen is vooral te zien tijdens de afwezigheid van Astrid, 
bijvoorbeeld als zij in het buitenland is. Ze heeft dan wel iedere week contact via Whatsapp en 
merkt dat het team ook zonder haar uitstekend draait.  
 
De medewerkers worden gestimuleerd om ook buiten Ruach opleidingen te volgen. Zo behaalde 
Carmen dit jaar een diploma van een computercursus. Astrid volgt zelf een cursus die tot doel had 
de medewerkers nog beter te begeleiden.  
 
Fondswerving door Ruach 
Naast ondersteuning in natura worden er ook lokaal donaties ontvangen.  Zes donateurs (ook wel 
peetvaders/moeders genoemd) maken iedere maand wat geld over. In totaal is er door de 
inspanningen van Fundación Ruach zelf een bedrag van ongeveer 8.000 dollar ontvangen. 
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Ruach heeft ook een pagina op de website van Global Giving, een website die probeert via crowd 
funding sociale projecten te ondersteunen. Er zijn 10 Engelstalige nieuwsbrieven uitgegeven, 
Ruach heeft 30 vaste donateurs en de eigen facebookpagina heeft 370 volgers. 
 
Het bestuur van Fundación Ruach heeft dit jaar een studie gedaan naar de mogelijkheden van een 
project dat voldoende inkomsten kan opbrengen om het project financieel op eigen benen te 
laten staan. Dat heeft geleid tot een plan voor het opzetten van een brillenwinkel. Fundación 
Ruach ziet in dit project mogelijkheden om binnen betrekkelijk korte tijd meer eigen inkomsten te 
genereren. Het plan is inmiddels naar verschillende donororganisaties gestuurd in de hoop 
voldoende geld te krijgen voor de eerste investeringen. 
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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. In 2018 is deze termijn op 
verzoek van Fundación Ruach met twee jaar verlengd met overigens afnemende bijdragen. Door 
de politieke situatie in Nicaragua wordt het steeds moeilijker succesvol fondsen te werven in het 
land zelf. Het project geeft zorg aan mensen die zich in een uiterst kwetsbare positie bevinden.  
Er is geen alternatief. Continuïteit van het project is erg belangrijk. Conclusie: er zal voor langere 
tijd geld uit Nederland moeten komen. Daarom heeft het huidige bestuur in overleg met Astrid 
besloten op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden om zo de Stichting voor langere tijd voort te 
kunnen zetten.  
 
Eind 2019 bestaat het bestuur van Stichting Vivir Juntos uit Jeroen Boggia, voorzitter/ 
penningmeester, 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 en de inhoud van de website. Michiel is o.a. verantwoordelijk 
voor het webdesign en het onderhoud van de website. 
 
De belangrijkste taak van de Stichting is fondswerving. Eind 2018 zijn ongeveer 100 
projectaanvragen naar verschillende fondsen gestuurd. De belangrijkste inkomsten daarvan 
kwamen in 2019 binnen en overtroffen onze verwachtingen. Het gevolg daarvan is dat we nu al 
zekerheid hebben over het financiële voortbestaan van het project tot en met 2023.  
 
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. Hij woont in Engeland en 
schrijft over de laatste stand van zaken binnen het project. In 2019 zijn 3 digitale nieuwsbrieven 
verschenen. Er zijn nu 48 abonnees op de nieuwsbrief en 153 volgers op Facebook. 
 
Er zijn verschillende acties georganiseerd ten behoeve van het project.  De Pompekliniek in 
Zeeland heeft verschillende acties gevoerd voor Fundación Ruach en het kerkelijk centrum De 
Bakkerij in Leiden heeft Ruach gekozen als het 40-dagen project voor 2019. Enkele mensen 
hebben in plaats van een verjaardagscadeau gevraagd om een bijdrage aan het project. Eric Jager 
heeft in Winschoten meegedaan aan de 50km run en zijn sponsorgeld gedoneerd aan het project 
in Juigalpa. 
 
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.  
 
Wij zijn de mensen van Fundación Ruach zeer erkentelijk voor het vele werk dat ook in 2019 door 
hen is gedaan. 
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Financiën 
 
 
Financieel overzicht 2019 (afgerond op 100 euro) 
 
 
Banksaldo 1 januari 2019   95.100 
      

Gerealiseerde inkomsten    

 Donateurs  14.000  
 Fondsen   33.000  
Totale inkomsten    47.000 
      

Uitgaven Nederland     

 Kosten bank e.a.  200  
 Website   100  
Totale uitgaven Nederland   -300 
      

Overboekingen naar Juigalpa, Nicaragua   

 Vier overboekingen  33.800  
 Kosten overboekingen 100  
Totale uitgaven Juigalpa   -33.900 
      

Banksaldo 31 december 2019   107.900 
 
 
 
Toelichting 
 
Het aantal vaste donateurs is in 2019 gedaald van 30 naar 20. Donateurs maken maandelijks, per kwartaal 
of eenmaal per jaar een bedrag over. Het jaar 2019 is voor sommige donateurs het 5e jaar van hun donatie. 
Enkelen van hen hebben al eerder aangegeven dat dit het laatste jaar voor hun donatie zal zijn. 
Ook dit jaar hebben donateurs een bijzondere gelegenheid aangegrepen om familie en vrienden te vragen 
een bedrag over te maken naar Vivir Juntos. En op verschillende momenten is er gecollecteerd. Wij zijn 
allen zeer dankbaar. 
 
Ongeveer 100 fondsen zijn aangeschreven. Elf fondsen hebben positief gereageerd, waaronder één fonds 
zelfs voor een bedrag van € 25.000!  
 
Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om de uitgaven in Nederland laag te houden. 
 
Eens per kwartaal wordt een bedrag in dollars naar de woongemeenschap overgemaakt. Vivir Juntos heeft 
een harde toezegging gedaan van een bedrag van in totaal $ 248.000 tot en met het jaar 2022. Tot en met 
2019 is overgemaakt $ 162.000. De bedragen die jaarlijks worden overgemaakt worden met kleine stappen 
verlaagd. De eerste bedragen waren per jaar $ 40.000. In 2022 zal het jaarbedrag $ 30.000 zijn.  
 
Het werven van eigen fondsen in Nicaragua is erg lastig. De politieke situatie maakt dit nog moeilijker. 
Daarom zal Vivir Juntos proberen de financiële ondersteuning te continueren ná 2022. Voor de periode na 
2022 komen gelukkig ook al de bedragen op de bankrekening binnen en wordt daarmee de continuïteit van 
de woongemeenschap verder ondersteund. 
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Verklaring kascommissie 
 
Aan het begin van elk jaar wordt er een kascommissie van twee externe mensen samengesteld om het 
financieel overzicht over het afgelopen jaar te beoordelen. Dat is nu ook weer gebeurd, namelijk op 16 
januari.  
 
Over de kascommissie staat onder andere het volgende in het financieel reglement van Vivir Juntos: 

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 vervolgens in het jaarverslag opgenomen en staat op de website. Dit jaar zijn de 
leden van de kascommissie John Boon, penningmeester van de Stichting Netwerk Levensvragen Leiden 
(voor de 2e en laatste keer) en Willy de Mooij, bestuurder woningcorporatie Vestia – Rotterdam. John en 
Willy zijn overigens beiden donateur van de stichting. Elk jaar wisselt één van de leden van de 
kascommissie voor een nieuw lid.  
 
 

 
 


