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1.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 
woongemeenschap waarin mensen met en zonder intellectuele 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 
(hierna steeds woongemeenschap genoemd) 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 echter 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 en de coronapandemie maken 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 het project in 2020. Daarna gaan we in op de 
activiteiten van onze eigen Stichting Vivir Juntos en treft u het financieel overzicht over het 
afgelopen jaar aan. 
 
Corona 
Het jaar begon veelbelovend. Veel mensen in Juigalpa wisten van het bestaan van het project, er 
kwamen ook veel bezoekers langs uit belangstelling of om een gift vaak in de vorm van voedsel te 
overhandigen. Er werden veel nieuwe plannen ontwikkeld bijvoorbeeld om nog beter gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de lokale televisie. Tot de coronapandemie ook in Nicaragua 
toesloeg. Het team van Ruach besloot uit eigen beweging om in semi-quarantaine te gaan: de 
bezoeken aan de woongemeenschap werden beperkt, evenals de uitstapjes van de bewoners.  Op 
de consequenties voor het project komen we in de verschillende hoofdstukken terug. 
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2.Het project in Juigalpa 
 
We volgen in dit verslag de vijf pijlers die in de afgelopen jaren voor het project zijn geformuleerd: 
bescherming, stimulering, preventie, opleiding en fondswerving.   
 

a. Bescherming - de woongemeenschap 
 
Het is altijd de bedoeling geweest maximaal 6 personen in de woongemeenschap op te vangen. 
Maar begin 2020 kwam er een verzoek van een familie uit Bluefields om de 35-jarige Rommel op 
te nemen. Zijn moeder was overleden en de overige familieleden waren te oud om de zorg voor 
hem op zich te nemen. Na een bezoek aan Bluefields en gesprekken met de familie werd besloten 
tot een nadere kennismaking met Rommel en van Rommel met de andere bewoners van het 
gemeenschapshuis. Dat proces verliep positief waarna hij in mei de zevende bewoner werd. Met 
de familie werden goede afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er een regelmatig contact 
bleef bestaan tussen de familie en Rommel. In november moest helaas in overleg met de familie 
afscheid worden genomen van Rommel. Als reden geeft Astrid aan: “Het is duidelijk dat Rommel 
een intellectuele beperking heeft, problemen door de opvoeding die hij heeft genoten. Maar 
bovendien heeft hij (psychiatrische) problemen, waar we minder invloed op hebben dan we 
hoopten. En het gaf ons steeds minder hoop dat we hem voldoende konden helpen, om hem én 
zijn omgeving (de andere huisgenoten) een goede leefomgeving te bieden”. Na het vertrek van 
Rommel zijn de zes bewoners van de woongemeenschap Loyda, Daniel, Miguel, Maria Elena, 
Manuel en Jonathan. 
 

 
Afscheid van Rommel 

Personeel 
Vanaf juni viel een medewerkster uit door een gecompliceerde zwangerschap. Uiteindelijk ging ze 
in oktober weg, bijna tegelijkertijd met een andere medewerkster. Alle veranderingen in huis 
veroorzaken onrust. Nieuwe medewerkers begonnen hun proefperiode. Geluk bij een ongeluk was 
dat de blijvende medewerksters (2) groeiden in hun rol en verantwoordelijkheden. De assistente in 
de nacht ging weg door gezondheidsproblemen. Het kostte moeite een nieuwe assistente te 
vinden. Gelukkig kwam kortgeleden Jeannette het team versterken voor 2 nachten per week. 
 
Op de foto op de volgende pagina staan naast Astrid: Lesbia, Mayra, Scarleth en Carmen. Mayra en 
Carmen werken al weer drie jaar bij de woongemeenschap en Scarleth intussen twee jaar! 
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Het team van de woongemeenschap 

 
Activiteiten 
In de woongemeenschap heeft iedere bewoner zijn eigen op hem/haar afgestemde bezigheden. 
Voor Maria Helena en Manuel moesten de nodige juridische stappen worden genomen om 
respectievelijk voor een identiteitskaart en een geboortebewijs te zorgen. Via de sociale 
verzekering (INSS) is geprobeerd voor Loyda en Daniel medische zorg en een uitkering te krijgen. 
 
Er wordt altijd veel aandacht besteed aan bijzondere gebeurtenissen, wanneer er iemand jarig is, 
afscheid neemt of juist voor het eerst in de woongemeenschap komt. En als er eens een maand is 
waarin niets te vieren valt, worden er gezellige bijeenkomsten georganiseerd. Door de 
coronapandemie konden de bewoners een half jaar lang niet naar het zwembad. Als alternatief 
werd er iedere week een dansuurtje gehouden in het gemeenschapshuis. Gelukkig kon het 
wekelijkse uitje naar het zwembad vanaf oktober weer worden hervat toen bleek dat er niet veel 
coronabesmettingen bijkwamen. Maar het dansuurtje blijft bestaan. 
 
Regelmatig kan een beroep gedaan worden op een tandarts of andere medici. 
 

 
Loyda bij de tandarts 
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b. Stimulering - de activiteitenclub 
 
De activiteitenclub bestaat al vanaf het begin van het project. De club richt zich op mensen uit de 
omgeving met een beperking. Ze worden er enkele dagdelen per week opgevangen en maken er 
producten als piñatas (poppen van papier maché die gebruikt worden bij kinderfeestjes) of ze 
bewerken het stukje grond (moestuin) van het project. Astrid coördineert de club en krijgt daarbij 
hulp van een assistente. 
 
Tot april waren er 8 tot 10 deelnemers. In februari werd een bijeenkomst gehouden met de 
wettige vertegenwoordigers van de deelnemers om met hen te spreken over de vooruitgang die in 
de club is bereikt en om samen de dag van de vriendschap te vieren. Zoals vorig jaar werd de 
activiteitenclub ook dit jaar enkele dagen verplaatst naar een bevriende boekwinkel in de stad. Op 
die manier kunnen veel mensen kennisnemen van het project en zijn bewoners. 
In maart werd voor de deelnemers en hun vertegenwoordigers een uitje georganiseerd naar het 
zwembad van een hotel in de omgeving. Meer uitjes waren gepland maar konden vanwege corona 
lange tijd niet doorgaan. Pas in december kon er weer een ochtend bij het hotel worden 
gezwommen. Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van De Bakkerij 
uit Leiden. 

 
 
Vanwege de coronapandemie en de quarantaine werd besloten de club in zijn huidige vorm te 
sluiten. Er werd een werkplaats ingericht in het gemeenschapshuis uitsluitend voor de bewoners 
van de woongemeenschap. Helaas moest eind mei worden besloten tot sluiting van deze 
werkplaats. Omdat de ergste crisis in oktober voorbij was kon de workshop worden heropend met 
alleen de leden van het gemeenschapshuis en één deelnemer die in de buurt woont. Niet op de 
oude locatie maar achter in de tuin van het gemeenschapshuis. Een eerste stap, wachtend tot de 
tweede stap kan worden gezet: opening voor alle deelnemers. 
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c. Preventie en voorlichting 
In het kader van de preventie wordt in gewonere omstandigheden voorlichting gegeven aan 
gezinnen met kinderen en ouderen met een beperking. Deze activiteit ligt nu stil als gevolg van de 
coronapandemie. Maar zal weer worden opgepakt zo gauw als de omstandigheden dit toelaten. 
 
Daarnaast wordt op bredere schaal voorlichting gegeven. Deze activiteit wordt voornamelijk door 
de coördinator uitgevoerd. Fundación Ruach streeft ernaar de lokale samenleving in Juigalpa te 
betrekken bij het project. De verkoop van producten van de activiteitenclub in de lokale 
boekwinkel zorgt ervoor dat veel mensen direct kennis kunnen maken met het project. Daarnaast 
wordt geprobeerd informatie te geven via de lokale pers en door de nauwe samenwerking met één 
van de lokale televisiestations. De grotere bekendheid leidt ertoe dat er regelmatig bezoekers bij 
het project aankloppen om meer informatie over het project te krijgen of een schenking (wat 
voedsel of kleding) aan te bieden. Door de coronapandemie kan Fundación Ruach echter lange tijd 
geen bezoekers ontvangen. 
 
Daarnaast heeft Fundación Ruach  een eigen website en facebookpagina en werd een interview 
gegeven aan een televisiestation uit El Salvador. 
 

d. Opleiding 
 
Iedere maand geeft Astrid een dagdeel training aan de medewerkers van de woongemeenschap. 
De thema’s die aan de orde komen worden gezamenlijk gekozen: het bepalen van wat er met de 
bewoners bereikt kan worden, versterken van de supervisie, persoonlijke verantwoordelijkheid van 
iedere medewerker, hoe het de kwaliteit van het werk te verbeteren etc. De medewerkers zijn zich 
ervan bewust geraakt dat de vooruitgang van de bewoners met kleine stapjes gaat. Daarnaast is er 
training on the job en geeft elke week iedere medewerker haar feedback op het werk van een 
collega. Ook wordt iedere medewerker gestimuleerd te blijven leren. Zo begon één van de 
medewerkers een opleiding tot verpleegkundige. 
 

 
Daniel en Loyda 
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e. Fondswerving en voorlichting vanuit Juigalpa 
 
Het is voor het bestuur in Juigalpa een duidelijke zaak dat zij zelf fondsen zullen moeten 
verwerven. De jaarlijkse bijdragen van Vivir Juntos lopen terug van $ 40.000 tot nu $ 30.000 per 
jaar. De jaarlijkse begroting is ca. $ 50.000. Dat betekent dat het bestuur in Juigalpa al minimaal 
$ 10.000 uit andere bronnen weet te vinden. 
 
Een belangrijke donateur is de congregatie, waarvan een van de bestuursleden deel uitmaakt. 
 
Daarnaast zijn er “peters en meters” van het project in Juigalpa die een klein bedragje per keer 
afstaan of bijdragen in de vorm van een zak rijst of iets dergelijks. Kleine bedragen worden 
verdiend via de verkoop van piñatas of loterijen. Het zal duidelijk zijn dat de coronacrisis hierop in 
het afgelopen jaar geen positieve invloed heeft gehad. 
 
Een structurelere oplossing is nodig. Daarvoor heeft het bestuur in Juigalpa een projectplan 
opgesteld voor de opzet van een brillenwinkel. Maar voor zo’n project moet eerst geïnvesteerd 
worden. Voor de financiering van dit project is een beroep gedaan op een groot aantal 
internationale organisaties. Een eerste bedrag van $ 4.400 is intussen binnen via Global Giving. Een 
organisatie die wereldwijd sociale projecten financiert via crowd funding. 
Er werd ook een aanvraag ingediend bij Books4Life uit Groningen. Deze stichting zet zich in voor 
mensen, die het minder hebben, door de mooie formule: boeken inzamelen, verkopen en delen. 
Via een stemming is beslist welk van de ingediende projecten een bijdrage zou krijgen. Het leverde 
Fundación Ruach een forse bijdrage van ruim € 6.300 op. 
Wij volgen met veel aandacht de vorderingen in dit project in de komende periode. 
 
 

 
Projectplan voor de brillenwinkel 

 
Wat de voorlichtingsactiviteiten betreft: Astrid schrijft tweewekelijks blogs voor de website van 
Stichting Vivir Juntos. Ieder twee maanden worden er verslagen gestuurd voor publicatie op de 
website van Global Giving. En worden er incidenteel stukjes geschreven voor bladen die acties 
opzetten voor het project. Ook stuurt Astrid een persoonlijke Nieuwsbrief met veel informatie naar 
haar eigen contacten. 
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3.Bestuur Ruach 
 
Het bestuur in Juigalpa wordt om de twee jaar nieuw gekozen. In juli 2021 zijn de eerstvolgende 
verkiezingen. Het huidig bestuur bestaat 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. 

 
In de loop van het jaar zijn de contacten het meest intensief met de voorzitter Ana Alicia en de 
penningmeester Marileth. 
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4.Activiteiten Stichting Vivir Juntos 
 
Eind 2020 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 twee bestuursleden hebben besloten per 1 juli 2021 hun bestuursactiviteiten te stoppen en 
over te dragen. Intussen zijn er drie mensen bereid gevonden hun taak over te nemen. Ruud 
Lambregts is intussen al formeel toegetreden tot het bestuur en Henk Verheul en Willy de Mooij 
doen dat vanaf 1 juli 2021. 
 
De belangrijkste taak van onze stichting is fondswerving. Met alle giften van individuele donateurs 
en van fondsen kunnen we op dit moment de mensen in Juigalpa de garantie geven dat het project 
voldoende geld heeft 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 Rosaleen Bryson. Hij 
woont in Engeland en schrijft over de laatste stand van zaken binnen het project. In 2020 zijn er 
drie digitale nieuwsbrieven verschenen. Er zijn 71 abonnees op de nieuwsbrief en 148 volgers op 
Facebook. Op de website zijn 35 blogsposts en nieuwsberichten geplaatst. 
 
Dankzij directe contacten van Astrid zijn er diverse acties collectes georganiseerd o.a. door de 
Pompekliniek in Zeeland, de Oecumenische Gemeenschap de Regenboog in Leiden, de Ekklesia in 
Leiden, Books4Life en de sponsorloop van Eric Jager. Bij deze acties leverde Vivir Juntos 
ondersteuning en zo nodig informatie. 
 
Astrid had in 2020 gepland naar Nederland te komen om 50 jaar viering Week Nederlandse  
Missionarissen mee te vieren en her en der over het werk te vertellen. Helaas kon ook dit vanwege 
het virus niet doorgaan. 
 
Stichting Vivir Juntos onderhoudt intensief contact met Fundación Ruach. Iedere 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 2020 door 
hen is gedaan. Ook heel veel dank aan de vele individuele donateurs, waarvan sommigen al jaren 
het project met regelmatige bijdragen ondersteunen en aan de organisaties die het project via 
onze stichting ondersteunen. 
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5.Financiën 
 
Financieel overzicht 2020  
(afgerond op 100 euro) 
        

 Banksaldo 1 januari 2020   107.900  
        

 Gerealiseerde inkomsten     

 donateurs   17.000   

 fondsen    1.000   

 Totale inkomsten    18.000  
        

 Uitgaven Nederland      

 kosten bank e.a.   200   

 kosten website   100   

 Totale uitgaven Nederland   -300  
        

 Overboekingen naar Juigalpa     

 vier overboekingen   33.800   

 kosten overboekingen  100   

 Totale uitgaven Juigalpa   -33.900  
        

 Banksaldo 31 december 2020   91.700  
        

 
Het aantal vaste donateurs is in 2020 hetzelfde gebleven als in 2019, namelijk 20. Donateurs ma-
ken maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar een bedrag over. 
Ook dit jaar hebben verschillende 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. 
 
In het afgelopen jaar zijn geen fondsen aangeschreven. Wel heeft één fonds nog een bedrag over-
gemaakt. 
 
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 Jun-
tos heeft een harde toezegging gedaan van een bedrag van in totaal $ 248.000 tot en met het jaar 
2022. Tot en met 2020 is overgemaakt $ 188.000. De bedragen die jaarlijks worden overgemaakt 
worden met kleine stappen verlaagd. De eerste bedragen waren per jaar $ 40.000. In 2021 zal het 
jaarbedrag $ 30.000 zijn. 
 
Het werven van eigen fondsen in Nicaragua is erg lastig. De politieke situatie en de coronapande-
mie maken dit nog moeilijker. Daarom zal Vivir Juntos proberen de financiële ondersteuning te 
continueren tot ná 2022. Voor de periode na 2022 komen gelukkig ook al bedragen 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, name-
lijk op 30 januari. 
 
Over de kascommissie staat onder andere het volgende in het financieel reglement van Vivir Jun-
tos: 

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 voor de 2e keer Willy de Mooij, bestuurder woningcorporatie 
Vestia – Rotterdam en voor de eerste keer Miek van den Hout, voormalig coördinator onderwijs-
project en organisator acties stedenband Leiden-Juigalpa. Willy en Miek zijn overigens beiden ook 
donateur van de stichting. Elk jaar wisselt één van de leden van de kascommissie voor een nieuw 
lid. 
 
 

 
 
 
 
 


