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1. Inleiding. 
 
Op initiatief van orthopedagoge Astrid Delleman heeft een groep vrijwilligers na een 
voorbereiding van twee jaar in 2016 een bijzonder project opgezet in Juigalpa, Nicaragua: 
een gemeenschapshuis 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 intellectuele 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 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 vrijwilliger 
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 bedragen. 
In 2019 is besloten om het project vanuit Nederland in principe ook na 2022 financieel te 
ondersteunen. In 2022 evalueert het bestuur van Vivir Juntos de 
samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van Ruach met als doel de continuïteit van 
het huis op lange termijn zo goed mogelijk te waarborgen. 
 
Het project in Juigalpa staat centraal in het werk van de 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 van het 
project in 2021. 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. 
De coronapandemie is ook in Nicaragua van grote invloed geweest. 
Het team van Ruach besloot uit eigen beweging om in semi-quarantaine te gaan: de 
bezoeken aan de woongemeenschap werden beperkt, evenals de huisbezoeken en 
uitstapjes. 
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 het projectplan zijn geformuleerd: bescherming, 
stimulering, preventie, opleiding en fondswerving. 
Het werk lijdt onder de politieke situatie in Nicaragua, de pers wordt gemuilkorfd en de 
financiering van Niet Gouvernementele Organisaties is sterk aan banden gelegd. 

 
a. Bescherming  - Woongemeenschap -  Casa Hogar. 

 
Sinds eind 2020 is het aantal bewoners in de woongemeenschap weer op het aantal van 6 
personen. Corona leidde er toe dat het aantal activiteiten werd beperkt. 
Aan het einde van het jaar waren er weer meer mogelijkheden om activiteiten te 
ondernemen. Zoals in december een bezoek aan het strand van Casares. 

 
 
 

 
 
 
 
Personeel. 
 
Het team bestaat uit de coördinator (Astrid) en vier teamleden. Nadat gedurende langere 
tijd met een vast team was gewerkt, begon 2021 met twee nieuwe teamleden. In maart 
gingen de twee andere krachten weg vanwege persoonlijke omstandigheden. 
Deze veranderingen veroorzaakten onrust. Het blijft een hele uitdaging om onervaren 
personeel te scholen en voortdurend te coachen, zodat ze zo snel mogelijk functioneel mee 
kunnen werken. 
Aan het einde van het jaar lijkt het er op dat er weer tot een redelijke mate van stabiliteit in 
het team is gekomen. 
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Activiteiten. 
 
In het gemeenschapshuis zijn alle activiteiten afgestemd op de behoeftes van de bewoners. 
Drie van de bewoners doen mee aan de activiteitenclub. Maar met alle bewoners worden er 
in het huis stimuleringsactiviteiten gedaan om hun vaardigheden te vergroten en hun 
lichaamshouding te verbeteren. 
Er wordt altijd veel aandacht besteed aan bijzondere gebeurtenissen, wanneer er iemand 
jarig is of voor het eerst in de woongemeenschap komt, door een feestelijk middagmaal of 
het delen van taart. 
Elke week is er de mogelijkheid om naar het zwembad te gaan, mogelijk gemaakt door gratis 
vervoer van een vriendin en gratis zwembad entree van de eigenaresse. 
We zien op de foto Manuel zijn grote vooruitgang in het water: het vermogen om 
ontspannen en veilig in het water te drijven! 
 
 

 
 
 
Andere vormen van ondersteuning: regelmatig bieden artsen ( inclusief tandarts) gratis of 
tegen lage kosten hun diensten aan en komt er één keer in de maand een fysiotherapeut 
voor Loyda, Daniel en Maria Elena langs bij het gemeenschapshuis. 
Daarnaast komen er met zekere regelmaat mensen van goede wil langs om levensmiddelen, 
een middagmaal of tweedehands kleding cadeau te doen. Werken aan bewustwording in 
Juigalpa en mensen bij het werk van Ruach is een wezenlijk onderdeel van het werk. 
 
Een speciale activiteit was het vieren van het 5-jarig bestaan van Ruach op 26 augustus van 
dit jaar, in verband met het coronavirus in bescheiden kring.   
Zie ook de foto op de voorpagina. 
 
 

b. Stimulering  activiteitenclub. 
 
De activiteitenclub bestaat al vanaf het begin van het project. De club richt zich op mensen 
met een beperking uit de omgeving. Het doel is om een aantal dagdelen per week deze 
mensen op te vangen en er producten te  maken, zoals piñatas (poppen van papier maché 
die worden gebruikt bij kinderfeestjes).  
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Vanwege de coronapandemie en de quarantaine werd besloten om evenals in 2020 de 
werkplaats met name voor de bewoners van het gemeenschapshuis te laten functioneren in 
afwachting dat de tijden verbeteren en de activiteitenclub weer meer mensen kan 
ontvangen. 
 
 

c. Preventie en voorlichting. 
 

Ruach probeert de lokale samenleving zoveel mogelijk bij het project te betrekken. 
Door de verkoop van piñatas in de lokale boekwinkel, af en toe een interview op een lokaal 
kanaal, mensen benaderen om te steunen, etc. zorgt ervoor dat steeds meer mensen kennis 
kunnen maken met het project. 
Fundación Ruach kon door de coronapandemie lange tijd geen bezoekers ontvangen. Aan 
het eind van het jaar was er weer meer mogelijk, zoals bijvoorbeeld Brittany laat zien, een 
middelbare scholiere, vierde klas, die met haar vriendin een bezoek bracht aan het 
gemeenschapshuis omdat ze een sociaal project voor haar middelbare school moest doen. 
 
 

 
 
 
 
De Fundación Ruach heeft een eigen website en facebookpagina, waarop veel informatie 
gedeeld wordt. 
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d. Opleiding van verzorgenden. 
 
In Nicaragua zijn geen opleidingen voor mensen die in de gehandicaptenzorg (willen) 
werken. 
Iedere maand geeft Astrid training aan de medewerkers van de woongemeenschap. 
De thema’s worden in overleg met alle medewerkers uitgekozen. De medewerkers zijn zich 
ervan bewust dat de vooruitgang van de bewoners met kleine stapjes gaat. Daarnaast wordt 
iedere medewerker gestimuleerd om ook buiten Ruach opleidingen te volgen. 
Naast het opleiden wordt veel aandacht besteed aan het versterken van de onderlinge band. 
Iedere verjaardag wordt gevierd en op dagen als Moederdag en oudjaar wordt door Astrid  
voor de mensen in het huis en het personeel speciale activiteiten georganiseerd. 
 
 
 

e. Fondswerving en voorlichting vanuit Juigalpa 
 
Half mei 2021 ging de brillenzaak MiraMira officieel open. Samen met haar vriendin Sanne is 
Astrid eigenaresse van deze winkel met als motivatie: met de winst van de zaak te zijner tijd 
de Fundación Ruach, of eventueel een ander sociaal project, ondersteunen opdat men niet 
altijd van buitenlandse fondsen afhankelijk zal zijn. De verwachting is dat in twee jaar tijd de 
zaak winstgevend zal zijn. 
 
In het gemeenschapshuis worden, naast ondersteuning in natura, er ook lokaal donaties 
ontvangen. Er zijn een aantal vaste donateurs, die ook wel peetvader/-moeder worden 
genoemd. 
 
Kleine bedragen worden verdiend via de verkoop van piñatas of loterijen. De coronacrisis 
heeft ook hier een negatieve invloed gehad. 
 
Ruach heeft ook een pagina op de website van Global Giving, een website die probeert via 
crowdfunding sociale projecten te ondersteunen. De Fundación heeft hiervan in 2021 
ongeveer $ 15.000 ontvangen. 
 
Een andere belangrijke donateur is de congregatie Misionaras de la Doctrina Cristiana, die 
ook een afgevaardigde in de bestuur van de Fundación Ruach heeft. 
 
Doordat de bijdrage van Vivir Juntos is teruggebracht naar $ 30.000 per jaar, is het bestuur 
van Ruach genoodzaakt om zelf meer inkomsten elders te genereren.  
Dat lukt nog niet voldoende. 
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Wat de voorlichtingsactiviteiten betreft: 
Astrid schrijft  tweewekelijks blogs voor de website van Stichting Vivir Juntos. 
Iedere twee maanden worden er verslagen gestuurd voor publicatie op de website van 
Global Giving. Ook stuurt Astrid een persoonlijke Nieuwsbrief met veel informatie naar haar 
eigen contacten. 
 
 

3. Bestuur Ruach. 
 
Het bestuur van de Fundación Ruach wordt om de twee jaar in de algemene vergadering 
gekozen, zo ook dit jaar. 
In augustus zijn vier leden herkozen en zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden.  
 
 

 
 
 
 
Gedurende het jaar zijn de contacten het meest intensief met de voorzitter Ana Alicia en de 
penningmeester Marileth Lopez Baez die in augustus is opgevolgd door Leonarda Laguna 
Lumbí. 
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4. Activiteiten Stichting Vivir Juntos. 
 
Begin 2021 bestaat het bestuur van de Stichting Vivir Juntos uit Jeroen Boggia, 
voorzitter/penningmeester en Niko Tetteroo, secretaris. Per 1 juli 2021 hebben zij het 
bestuur overgedragen aan Ruud Lambregts, voorzitter, Willy de Mooij, penningmeester en 
Henk Verheul, secretaris. 
Naast het bestuur 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 verantwoordelijk voor het webdesign en 
het onderhoud van de website. 
 
De belangrijkste taak van onze stichting is fondswerving. Met alle giften van individuele 
donateurs en van fondsen kunnen we op dit moment het project tot en met 2023 financieel  
ondersteunen. 
 
Voorlichting over het project is een andere taak van de stichting. Dit gebeurt met name door 
een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief, de website waar geregeld nieuwe blogs 
verschijnen en de facebookpagina. Alle berichten en blogs worden ook vertaald  naar het 
Engels door Eric Jager en zijn vrouw Rosalyn Bryson. In 2021 zijn er 2 digitale nieuwbrieven 
verschenen voor de 71 abonnees.  
Er zijn 150 volgers op facebook. 
 
In november heeft het bestuur van de Stichting Vivir Juntos aan Hans van Heijningen 
gevraagd om in Juigalpa onderzoek te doen naar de (on-)mogelijkheden van de Fundación 
Ruach om te komen eigen fondswerving zodat zij niet meer afhankelijk blijft van 
buitenlandse donaties. De resultaten zullen in het komende jaar worden uitgewerkt om 
vanuit een realistische visie te blijven werken. 
 
Stichting Vivir Juntos onderhoudt intensief contact met Fundación Ruach. Iedere drie 
maanden worden ons gedetailleerde financiële verslagen toegestuurd en ieder half jaar een 
uitvoering inhoudelijk verslag. Het bestuur probeert ieder verslag van commentaar te 
voorzien. Daar beide besturen nieuw zijn, zitten we nog in de fase van elkaar beter te leren 
kennen. 
 
Wij zijn de mensen van Fundación Ruach zeer erkentelijk voor het vele werk dat ook in 2021 
door hen is gedaan, in een jaar waarin de coronapandemie het leven ernstig heeft beïnvloed. 
 
Ook 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. Wij voelen ons zeer verantwoordelijk dat uw geld goed wordt 
besteed en de doelstellingen van Ruach dan ook worden gehaald. 
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5. Financiën 
 
Financieel overzicht 2021 (afgerond op 100 euro) 
 

Banksaldo 31 dec. 2020 € 91.661

Gerealiseerde inkomsten

Donateurs € 8.834

Gerealiseerde uitgaven nederland

Bankkosten € 233

Website € 282

Diversen € 114

-€ 629

Gerealiseerde bijdragen

Bijdragen Ruach € 18.942

Bijdragen project MiraMira € 2.913

-€ 21.855

banksaldo 31 december 2021 € 78.011

 
 
 
Het aantal donateurs in 2021 bedroeg 25, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2020. 
Donateurs maken 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.  
 
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 toezegging gedaan van een bedrag van in totaal $ 248.000 tot en met 
het jaar 2022. Tot en met 2021 is overgemaakt $ 218.000. De bedragen die jaarlijks worden 
overgemaakt worden met kleine stappen verlaagd. De eerste bedragen waren per jaar  
$ 40.000. In 2019 en 2020 is $ 35.000 overgemaakt. Vanaf 2021 is het jaarbedrag $ 30.000 . 
 
Het werven van eigen fondsen in Nicaragua is erg lastig voor het bestuur van Ruach en het is 
nog niet gelukt andere structurele financiering te realiseren. In 2022 zal bezien worden wat 
dit betekent voor de continuering van de financiële ondersteuning voor 2022 en daarna. 
Onze financiële middelen maken het continueren van de bijdrage gedurende enkele jaren 
wel mogelijk.  
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Verklaring kascommissie 

 

Aan het begin van elk jaar wordt er een kascommissie van twee externe mensen samen-
gesteld om het financieel overzicht over het afgelopen jaar te beoordelen. Dat is nu ook 
weer gebeurd, namelijk op 16 maart 2022. 
 
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 Ben de la Mar, voormalig directeur van Sensoor 
Rotterdam en Bea Cox-Euser, voormalig pastoraal werker.  
 

 
Kascontrole boekjaar 2021 
 
Stichting Vivir Juntos 
 
De kascommissie voor het boekjaar 2021 bestaat uit Bea Cox-Euser en Ben de la Mar. 
 
Hierbij verklaart de kascommissie dat zij op woensdag 16 maart 2022 het financieel overzicht 
2021 van de stichting heeft gecontroleerd. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden 
aangetroffen. 
Op vragen kwamen duidelijke antwoorden. De kascommissie verklaart daarmee dat het 
financieel overzicht akkoord is bevonden. 
 
De kascommissie adviseert om in de eerstvolgende bestuursvergadering de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2021. 
 
 
Getekend, 
 
 
 
 
Bea Cox-Euser        Ben de la Mar 
Rotterdam, 16 maart 2022       Rotterdam, 16 maart 2022 


