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1. INLEIDING 
 
 
 
Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van 
Stichting NICA-FRIENDS over 2014 en bedanken wij allen die ons in het afgelopen jaar, op welke 
manier dan ook, gesteund hebben.  
 
Dankzij de steun van onze donateurs kunnen wij een grote groep kinderen uit de sloppenwijken van 
Granada Nicaragua (in de leeftijd van 3 tot 18 jaar) helpen aan noodzakelijk beter onderwijs. 
Daarvoor werken wij nauw samen met de non-profit organisatie La Esperanza in Granada Nicaragua, 
die de projecten die wij financieren initieert en vervolgens uitvoert en controleert. 
 
Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 57849595. 
Het financiële verslag is op 14 januari 2015 door het bestuur goedgekeurd. 
 

Onze stichting is door de Belastingdienst officieel erkend als ANBI onder fiscaal nummer 
8527.63.360. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat 
donaties onder voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn voor de Inkomstenbelasting. 
 

 
Asten, 
 
Ton Hendrix 
Voorzitter 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 
2. SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING NICA-FRIENDS 
 
 
In 2013 is de Stichting Nica-Friends opgericht waarbij het bestuur toen gevormd werd door Ton 
Hendrix, Sandra van Gerwen en Peter Busser. Gedurende het jaar 2014 ontstond er contact met 
Karin van Eijk, die zelf als vrijwilligster in 2010 bij La Esperanza in Granada met de kinderen gewerkt 
heeft. Na terugkomst toen in Nederland heeft zij middels aanzienlijke fondswerving voor een groot 
deel kunnen bijdragen aan de bouw van een geheel nieuwe middelbare school in Granada: ‘Escuela 
Nueva Esperanza’. Bij de opening in 2012 was zij daar zelf vervolgens weer aanwezig. 
Met haar persoonlijke Nicaragua ervaring is zij een grote aanwinst voor onze Stichting en zij is op 30 
september 2014 toegetreden als bestuurslid. 
 
Op 31 december 2014 bestaat het bestuur van de Stichting Nica-Friends uit: 
 

Voorzitter    : Ton Hendrix 
Secretaris   : Sandra van Gerwen 
Penningmeester  : Peter Busser 
Bestuurslid PR en social media : Karin van Eijk 
 
Het bestuur is in 2014 vier keer voor vergaderingen bij elkaar geweest. De bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor de werkzaamheden. 
 
 

 
 

Vlnr: Peter Busser, Karin van Eijk, Sandra van Gerwen, Ton Hendrix 

  



 
 
 
 
3. DOELSTELLING EN BELEID 
 
 
“De Stichting stelt zich als doel het inzamelen van financiële en/of materiële middelen t.b.v. kinderen 
uit de laagste klassen van de samenleving in Nicaragua, om hen daarmee een kans te geven tot het 
volgen van goed onderwijs hetzij op lagere, middelbare of hogere school niveau.  
De Stichting zal het geld en/of middelen innen en vervolgens doneren aan één of meerdere erkende 
organisaties in Nicaragua, die zich in de ogen van de Stichting goed, met overtuiging en zonder 
winstoogmerk inzetten voor deze groep kinderen. In aanvulling hierop zal de organisatie in Nicaragua 
hoofdzakelijk werken met vrijwilligers en derhalve aantoonbaar minimaal 98% van de door haar 
ontvangen donaties, daadwerkelijk besteden aan de kinderen of aan faciliteiten voor de kinderen.” 
 
 
De Stichting wil dat het geld terecht komt bij de kinderen en niet anders. Daarvoor zoekt de stichting 
samenwerking met erkende organisatie(s) in Nicaragua. Geld is natuurlijk hét primaire middel, dat 
nodig is om scholen en klasruimtes te bouwen, onderhoud te plegen, om leraren en ‘ayudantes’ te 
financieren, om schoolmaterialen als boeken, schriften, pennen te kopen, schooluniformen aan te 
schaffen, etc., etc. De NICA-FRIENDS Stichting wil structureel iets doen in Nicaragua, d.w.z. niet 
alleen eenmalig een keer iets doneren, maar dat op langere termijn trachten te continueren.  
 
Met familie, vrienden, kennissen en bedrijven (of vrienden en kennissen daarvan) vormt de Stichting 
een groep (NICA-FRIENDS), die samen geld spaart. Een NICA-FRIENDS deelnemer doneert iedere 
maand een bedrag aan de Stichting.  
Het bestuur van de Stichting bepaalt (indien nodig in overleg met de deelnemers) aan welk project 
een volgende donatie gedaan wordt (uiteraard conform doelstelling). De keuze voor een nieuwe 
donatie wordt door het bestuur aan de deelnemers vooraf medegedeeld en feed-back komt er 
natuurlijk altijd! 
Donaties aan en bankmutaties van de Stichting zijn op verzoek door iedere deelnemer in te zien, 
NICA-FRIENDS kent namelijk geen geheimen en wil geheel transparant zijn.  
 
Deelname (= NICA-FRIEND worden) kan voor: 
  - Particulieren      : vanaf € 0,50/dag = € 15/maand  
  - Bedrijven          : vanaf € 25/maand                                   (en liefst meer mag natuurlijk ook…!) 
 
De Stichting kent verder geen langdurige verplichtingen bij de keuze om te gaan doneren! Als iemand 
om welke reden dan ook wenst te stoppen met donaties, dan kan dat per onmiddellijk of gewoon 
wanneer hij/zij dat wenst. 
 
 
Wel doneren, maar liever niet structureel? 
 

Dat kan natuurlijk óók, want iedere bijdrage is meer dan welkom! 
  



 
 
 
4. ACTIVITEITEN 2014 
 
Om projecten in Nicaragua te kunnen financieren is natuurlijk geld nodig. 
Structureel wil Nica-Friends dit bereiken door de groep Nica-Friends vrienden uit te breiden, mensen 
die de Stichting een warm hart toe dragen en maandelijks samen geld sparen om projecten te 
kunnen aanpakken. Het uitbreiden van de groep vrienden zouden we graag sneller willen realiseren, 
maar valt niet mee. Veel potentiële vrienden zijn uiteindelijk toch wat terughoudend om zich te 
binden aan het sponsoren van onze activiteiten, begrijpelijk maar natuurlijk erg jammer. Hier zullen 
we in 2015 meer aandacht aan gaan geven en zullen de groep zo verder uitbreiden. 
 
Naast de boven genoemde structurele inkomsten zijn er ook nog de éénmalige donaties. Van 
kleinere giften van particulieren in Nederland en België tot substantiële bijdragen van particulieren. 
Zo ontvingen we een bijdrage van € 1.900 van Jelle Huybrechts uit België, geld samengebracht door 
diverse activiteiten en wordt in Nicaragua besteed aan het renoveren van een dak van de Pablo 
Antonio school. Anka Verhoeven uit België schonk een bedrag van € 1.030 waarvan € 750 van de stad 
Vilvoorde ter financiering van het maken van grote alfabet borden voor het basis onderwijs. 
Charlotte Vanoverbeke uit België organiseerde een benefiet activiteit en haalde daarmee € 305 op 
voor La Esperanza. 
  
Verder is er een zeer goede relatie opgebouwd met de Stichting Een Aarde uit Asten. Een 
kringloopwinkel, die met de opbrengsten in maar liefst 27 landen ontwikkelingswerk ondersteunt. 
Zowel in 2013 als ook in 2014 ontvingen wij van hen een bedrag van resp. € 3.000 en € 3.500. 
 
Een kleinere bijdrage (€ 250) werd ontvangen door een deelname aan de Jubileum braderie van Een 
Aarde waar Nica-Friends zich presenteerde en pennen verkocht. 
  
Nicaragua / La Esperanza 
 

 
 

La Esperanza heeft ons helemaal overtuigd met haar werkwijze en is een fantastische organisatie. Het 
heeft slechts twee lokale betaalde administratieve medewerksters, die geheel gefinancierd worden uit 
de administratiebijdragen die vrijwilligers moeten betalen, als ze via La Esperanza aan de slag gaan. 
Alle ‘echte’ donaties worden dus verder voor 100 procent aan kinderen en aan hun leer- en 
woonomstandigheden besteed. 
 
De rest van de werkende personen in de La Esperanza organisatie (tientallen medewerkers, inclusief 
Pauline) zijn allemaal (wisselende) vrijwilligers, dus iedere dollar/euro aan geld die binnen komt, gaat 
rechtstreeks naar de kinderen. Op de scholen zelf wordt continue met vele (tientallen) buitenlandse 
jonge vrijwilligers gewerkt (US/Canada/Europa/Australië), die vijf dagen per week, acht uur per dag 
onder controle en begeleiding staan. Ze betalen zelf hun reis, zelf 
hun onderkomen en zelf hun maaltijden. Geen dollar of euro van 
het Esperanza geld wordt aan hen uitgegeven. Het mes snijdt dus 
verder aan twee kanten: de (welvarendere) jongeren uit de 
westerse wereld zien hoe het elders is gesteld in de wereld, 
anderzijds kunnen zij hun kennis overbrengen op kinderen met 
veel minder kansen. Een optimaal wederzijds leerproces.  



 
 
 
Pauline Jackson (65) leidt deze organisatie al 10 jaar, is kundig en gedreven en weet waar het geld 
terecht moet komen, bij de kinderen! Zij zet zich vol in om goede contacten met de (onderwijs-) 
overheid te krijgen en te onderhouden en schroomt niet om haar innovatieve ideeën daar uit te 
dragen en te implementeren. Na moeilijke pioniersjaren is het aanzien van La Esperanza bij de 
overheid inmiddels nu zeer hoog en wordt hun inzet zeer gewaardeerd. 
De communicatie met Pauline is perfect, transparant, opbouwend en eerlijk.  
Dientengevolge zijn wij er 100% van overtuigd, dat de gelden die wij doneren aan La Esperanza voor 
de volle 100% terecht komen bij de kinderen of projecten voor hen. Een samenwerking die wij zullen 
continueren zo lang wij de overtuiging blijven behouden dat onze giften zo terecht komen. 
 
In 2014 hebben wij het volgende gefinancierd: 
 
1. Structureel 
Dat doen we op twee gebieden. 
 

A. Sponsoren van middelbare scholieren. 
Gemiddeld maakt maar 1 op de 3 kinderen de lagere school af in Nicaragua. Op de scholen 
waar La Esperanza werkt is dat inmiddels 50-60%, een forse verbetering. Als een kind de 
lagere school af heeft kan het doorstromen naar de middelbare school. Echter daarvoor is 
geld nodig. De kosten bedragen (slechts) US$ 185 voor een jaar, waarvoor het kind les, 
uniform, boeken, een maaltijd per dag en begeleiding krijgt. Toch kunnen de meesten dat 
zelf gewoon echt niet betalen. La Esperanza biedt deze kinderen een sponsorship aan als ze 
met goede eindcijfers de lagere school afmaken en zoekt daarvoor donateurs. Deze dienen 
daarvoor wel een verplichting van 5 jaar aan te gaan. 
Nica-Friends sponsorde in 2014 voor dit doel 5 kinderen: 
 

 
 

B. Sponsoren van een Ayudante 
Nadat een kind de middelbare school heeft afgemaakt kan het natuurlijk verder studeren om 
een betere positie te krijgen op de arbeidsmarkt. Deze ‘University’ studie kost echter geld.  
La Esperanza heeft daarvoor een uniek sponsorship ontwikkeld. Het zoekt een donateur voor 
het kind die 5 jaar lang bereid is per jaar US$ 1.360 te betalen. Behoorlijk geld natuurlijk, 
maar het kind krijgt daar de studie, boeken, uniform, etc. voor. Als tegenprestatie echter 
treedt het kind in dienst van La Esperanza! Afhankelijk van zijn/haar studie wordt de 
Ayudante ingezet om op scholen te helpen bij het lesgeven (grote klassen met een leraar en 
een Ayudante is beter), in de La Esperanza organisatie voor administratief werk of het geven 
van bijvoorbeeld computer lessen of Engelse les, etc. 
 



 
 

 
M.a.w. het kind studeert, is maatschappelijk actief en misschien nog wel 
het belangrijkste … hij/zij is een fantastisch voorbeeld voor alle andere 
jongere kinderen uit de sloppenwijk, want uiteindelijk is de Ayudante zelf 
óók afkomstig uit die wijk! 
Inmiddels zijn er 14 Ayudantes actief in de La Esperanza organisatie. 
 
Nica-Friends sponsorde in 2014 voor dit doel 1 studente. 
Ze haalt ontzettend goede resultaten met haar eigen studie Engels en wil 
later graag les gaan geven op de middelbare school. 
Haar eigen inzet op de scholen voor La Esperanza wordt ontzettend 
gewaardeerd! 
 
 

 2. Projecten 
 
Naast het genoemde structurele deel hebben we in 2014 diverse andere projecten gesponsord. 
 

A. Een Aarde. 
Voorgaand al genoemd, de samenwerking met Een Aarde is uitstekend. Zij doneren graag 
aan projecten in ontwikkelingslanden, waarvan ze weten dat het goed besteed wordt en er 
een goede feed-back komt. 
 
A1) Computers 
Op de valreep van 2013/2014 mochten we een bedrag van € 3.000 ontvangen, waarmee wij 
La Esperanza opdracht hebben gegeven tot de aanschaf van 12 lap top computers en de 
verdere inrichting van een computer lokaal. 
Natuurlijk is het een zeer arm land, 47% van de bevolking leeft onder de armoede grens! 
Maar dat wil niet zeggen dat je kinderen uit de sloppenwijken moet uitsluiten van 
computers. Juist niet. Door ook hen wegwijs te maken met deze techniek krijgen ze een 
betere toegang tot de arbeidsmarkt. Verder is bewezen dat educatieve lesprogramma’s op 
computers zéér succesvol zijn. 
Dat was voor ons en Een Aarde reden om mee te werken aan dit project! 
 

 
 



 
 

 
 
 
Toen de computers eenmaal geïnstalleerd waren, bleek echter dat de stroomvoorziening in 
de sloppenwijk toch wel erg slecht was en de computers helaas regelmatig uitvielen.  
Wij als Nica-Friends hebben vervolgens besloten een deel van onze spaargelden te 
investeren aan het laten installeren van een stabiele stroomvoorziening op de school, die het 
werken met de computers écht mogelijk maakte. 
 

 
 
A2) Daken/plafonds 
In de zomer van 2014 werden wij er nog eens op geattendeerd dat de Pablo Antonio school 
dringend toe was aan échte hulp: 
 

‘De Pablo Antonio school in het noorden van Granada is reeds meer dan 40 jaar oud.  
De school heeft in totaal 13 klasruimtes, een kantoortje, bibliotheekje en een sanitaire ruimte. 
Momenteel gaan er 1150 kinderen naar school, 840 volgen het basisonderwijs, 240 middelbare 
school gedurende de dag en nog eens 70 ‘oudere’ kinderen middelbare school in de avond.  
Er zijn drie blokken klaslokalen, één van 5 lokalen en het kantoortje, één van zes lokalen en één van 2 
lokalen. Dit laatste blok is 2 jaar geleden door La Esperanza gebouwd met betonblokken en verkeert 
in een goed staat.  
Door een groot tekort aan geld is er aan de eerste 2 blokken van deze school echter nagenoeg nooit 
enige vorm van onderhoud gepleegd en zijn vooral de daken van de klasruimtes in zeer slechte staat 
alsmede enkele muren.  
Na jarenlang aandringen had het Ministerie van Onderwijs eind vorig jaar eindelijk toegezegd om in 
dit schooljaar (=kalenderjaar) te beginnen aan renovatie. Helaas is er echter in het voorjaar een 
aardbeving in de buurt van de hoofdstad Managua geweest en zijn er daar zo’n 38 scholen licht tot 
flink beschadigd. Dientengevolge heeft het Ministerie aangekondigd de renovatie van de Pablo 
Antonio school niet te kunnen uitvoeren en heeft ook niets toegezegd wanneer dat wel zal gaan 
gebeuren. Dit kan wel weer veel jaren gaan duren, als het ooit gebeurt …  
De situatie is echter schrijnend, de daken lekken ontzettend. Bij hevige tropische regenbuien moeten 
de kinderen zelfs naar huis gestuurd worden.  
In de droge periode als de temperaturen tot 38-40C gaan is het er verzengend heet omdat er geen 
enkele (geringe) isolatie van de daken aanwezig is. Nieuwe plafonds met enige isolatie zouden hier al 
een flinke verbetering zijn. De huidige plafonds zijn allemaal kapot of helemaal verdwenen.’ 

 
 
 



 
 

 
 
Reden voor ons om nog eens bij Een Aarde aan te kloppen cq. de 
noodzaak toe te lichten en geweldig was de reactie en vervolgens de 
medewerking om 3 lokalen alvast geheel te laten renoveren met een 
bijdrage van € 3.500.  
Het resultaat mag er zijn, Een Aarde bedankt! 
 

 
 
 

B. Yelle Huybrechts 
Zoals eerder gemeld is met het prachtige geld dat hij in België heeft opgehaald een 4e lokaal 
gerenoveerd op de Pablo Antonio school. Fantastisch. 
 

C. NICA-FRIENDS 
En omdat de nood daar zó hoog is heeft het bestuur van Nica-Friends eind 2014 besloten nog 
een bedrag vrij te maken, waarmee nog eens 2 lokalen gerenoveerd kunnen worden. 
Aangezien La Esperanza via andere bronnen inmiddels ook de resterende lokalen heeft 
kunnen aanpakken, is deze school bij de start van het nieuwe schooljaar in februari 2015 
weer helemaal in orde en kunnen meer dan 1.100 kinderen eindelijk weer veilig en droog 
naar school! 
 

D. Anka Verhoeven / Stad Vilvoorde  
Via Anka heeft de stad Vilvoorde voor grote borden gezorgd die in 
de klassen geplaatst zijn. 
Borden die de kinderen permanent activeren om bekend te zijn 
met het alfabet, getallen, weekdagen en maanden. 
Elementair en daarom zo belangrijk voor de kinderen uit de 
laagste klassen. 
Een fantastische bijdrage van deze stad!  

  



 
 
 
 
5. VOORUITBLIK EN OVERIG 
 
Natuurlijk zijn we zeer tevreden met wat we in onze korte bestaansgeschiedenis al bereikt hebben. 
Maar we willen nog zo graag meer doen, de nood voor beter (lees fatsoenlijk, acceptabel) onderwijs 
in de sloppenwijken is zo groot. En feit is dat alleen fatsoenlijk onderwijs de basis is om armoede te 
bestrijden. Geef kinderen een toekomst door ze te laten leren, ze te laten lezen en schrijven. 
Want alleen met dat gereedschap staat de wereld voor hen open en is er een kans om uit de 
erbarmelijke toestanden in de krottenwijken te ontsnappen. 
 

  
 

Er liggen grote uitdagingen voor Nicaragua in het algemeen en de stad Granada in het bijzonder. 
Steeds meer mensen trekken vanuit het platte land naar de grote stad op zoek naar werk en eten. Ze 
nemen kinderen mee en die hebben onderwijs nodig, echter scholen in nieuwe krottenwijken zijn er 
niet. Die zullen er moeten komen en La Esperanza wil daar aan meewerken, wij ook! 
 
Verder: met het succes van La Esperanza, door meer kinderen 
de lagere school te laten afmaken komen er ook meer 
potentiële kinderen voor het middelbaar onderwijs … daar zijn 
echter ook niet voldoende scholen en leraren budgets voor.  
Je lost het ene probleem op, maar creëert een volgend (goed) 
probleem… 
 

In het jaar 2015 willen we dus heel graag meer vrienden 
werven, willen we meer activiteiten organiseren om geld in te 
zamelen, meer bekendheid geven aan onze activiteit. 
Geld is nodig, nu, dit jaar en nog vele volgende jaren. 
 
Voor actuele informatie bezoek onze web site : www.nica-friends.nl 
 
Wij hopen ook in 2014 weer op uw steun te mogen rekenen! Bedankt. 
 
Namens het bestuur, 
Ton Hendrix 
 

  

http://www.nica-friends.nl/


 
 
 
 

6. FINANCIEEL VERSLAG 
 
 
Onderstaand volgt de Balans en Winst- en Verliesrekening. 
Alle opgenomen bedragen luiden in € (Euro). 
 
 
 

Balans per 31-12-2014 
 
             31-12-2014          31-12-2013 
ACTIVA   
 
Inventaris      0    0 
 
Voorraden      0    0 
 
Vorderingen      0    0 
 
Liquide middelen             387        4.202 
 
               387        4.202 
 
 
PASSIVA 
 
Eigen Vermogen             387       4.202 
 
Schulden      0               0 
 
               387       4.202 
 
 
  



 
 
 
 

2. Winst- en Verliesrekening over 2014 
 
 
 

         2014        2013 
 
OPBRENGSTEN   
 
Donaties en giften   13.835    7.514 
Overige opbrengsten                    0            0 
 
       13.835    7.514 
 
 
KOSTEN 
 
Donaties aan La Esperanza Nicaragua   17.490    3.250 
 
Bankkosten        160         62 
 
       17.650    3.312 
 
Overige kosten               0           0 
 
 
Resultaat      - 3.815    4.202 
    
 
    


