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1. INLEIDING

Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van
Stichting NICA-FRIENDS over 2016 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 13 februari 2017 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
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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.
Tijdens 2014 en 2015 vonden er een aantal bestuurswisselingen plaats, waarna begin 2016 het
bestuur uit 4 personen bestond.
In 2016 gaf Judith Vermeulen echter aan, door een té drukke privé situatie, haar werkzaamheden te
willen stoppen.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur van de Stichting Nica-Friends derhalve uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Ton Hendrix
: Sandra van Gerwen
: Tommie Hendrix

Het bestuur is in 2016 drie keer voor een vergadering bij elkaar geweest. Overig regelmatig overleg
vond via andere communicatie middelen plaats.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.
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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.”
Om projecten in Nicaragua te kunnen financieren is natuurlijk geld nodig.
De NICA-FRIENDS Stichting wil bovendien ook 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), die de Stichting
een warm hart toe dragen, vormt de Stichting een groep (NICA-FRIENDS), die samen geld spaart.
Een NICA-FRIENDS deelnemer doneert iedere maand een bedrag aan de Stichting.
Voor details zie onze website.
Naast de boven genoemde structurele inkomsten zijn er ook nog de éénmalige donaties, afkomstig
uit Nederland, België en zelfs Spanje. Vrienden die niet structureel willen of kunnen helpen, maar ons
zo wél ondersteunen. Prachtig.
Verder ontvangt de Stichting diverse bijdragen van vrienden van La Esperanza Granada die hun
donatie voor bijvoorbeeld een student in Nicaragua via onze stichting betalen.
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.
Nicaragua / La Esperanza Granada

La Esperanza is een goed geleide NGO en met haar werkwijze is ze een fantastische organisatie. Alle
door haar ontvangen donaties worden voor 100 procent aan kinderen en aan hun leer- en woonomstandigheden besteed.
Pauline Jackson leidt deze organisatie al meer dan 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.
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.
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4. ACTIVITEITEN 2016
Vooraf:
Het jaar 2016 was een ‘lastig’ jaar wat betreft nieuwe projecten. Met de verkiezingen in november
2016, werden in het voorjaar van 2016 nagenoeg alle hulpactiviteiten door derden op scholen
bevroren, zeker waar het om nieuwbouw en renovatie projecten ging. Het ministerie wilde geen
vergunningen meer verstrekken voor deze bouw- of renovatiewerkzaamheden. Mogelijk om een
beter inzicht te krijgen in de situaties op de scholen en/of om zélf aan te kunnen tonen dat ze voor
hun bevolking konden zorgen. Daardoor werden diverse projecten uitgesteld en zelfs afgezegd.
Structureel konden we natuurlijk wel sowieso bezig blijven.

1. Structureel
Dat doen we op twee gebieden.
1A. Sponsoren van middelbare scholieren.
Het is de laatste jaren flink verbeterd maar nog steeds maken veel kinderen de basis school niet af.
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 goed
gemotiveerd zijn, met goede eindcijfers de lagere school afmaken en zoekt daarvoor dan donateurs.
Deze dienen daarvoor wel een verplichting van 5 jaar aan te gaan.
Nica-Friends sponsorde 1.1.2016 voor dit doel 8 kinderen en voegde daar al snel nog 3 kinderen aan
toe. Gedurende het jaar vertrokken er helaas een paar, maar eind 2016 besloot het bestuur het
aantal kinderen voor 2017 zelfs verder uit te breiden naar 14.
Dit zijn de kinderen die we per 31.12.2016 steunen.
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1B. 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 Grenada (LEG) 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 LEG! Afhankelijk van zijn/haar studie wordt de
Ayudante ingezet om op scholen te helpen bij het lesgeven (grote klassen met een leraar én een
Ayudante is beter), in de LEG 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!
Nica-Friends is in 2014 begonnen met de sponsoring van 1 studente, Yessenia, en we zullen
haar 5 jaar lang ondersteunen. Ze haalt zeer 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 LEG wordt ontzettend gewaardeerd!
Yessenia

LEG heeft momenteel veel Ayudantes in dienst, die op veel verschillende gebieden worden ingezet.
Op de foto een grote groep Ayudantes en enkele personeelsleden van LEG.
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2. Gedurende de maanden:
Januari/Februari
Zijn relatief rustige maanden in Nicaragua. De start van het nieuwe schooljaar is begin februari,
daarvoor (tijdens de vakantie) organiseert LEG al jaren lang dagelijkse zomerschool activiteiten.
Deze worden door veel kinderen bezocht.
Maart
Op 25 maart waren we aanwezig bij de KidsRun, sponsorloop, op De Ratelaar school in Deurne.
Ondanks het slechte weer was het enthousiasme geweldig en liepen vele kinderen zich de longen uit
het lijf. Geweldig.

Van Stichting Een Aarde ontvingen we een donatie van € 5.000 als bijdrage voor de bouw van een
geheel nieuw klaslokaal op de Escudo school in Granada. Helaas kon de uitvoering ervan echter niet
opgestart worden, omdat er door het Ministerie van Onderwijs nog steeds geen bouwpermissies
werd afgegeven. De donatie werd in de koelkast gezet.
April
Op 20 april ‘s avonds hadden we het geweldige bezoek van Pauline aan Nederland!
Nica-Friends en Een Aarde gasten (ca. 30 mensen) die aandachtig het verhaal van haar aanhoorden…
Alom een indrukwekkend verhaal van een bijzondere vrouw.
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Donderdag 21 april bezochten we BS De Ratelaar in Deurne om
een cheque in ontvangst te nemen.
De opbrengst van hun sponsorloop in maart bedroeg maar liefst
€ 1.020,00. Geweldig.
Hiermee is een goed gevulde boekenkast met Spaanstalige
kinderboeken voor de kinderen in Granada aangeschaft.

BS De Ratelaar: heel hartelijk bedankt!

Op vrijdag 22 april waren we bij BS 't Rendal in Lierop. Daar stond een sponsorloop in het kader van
de Koningsspelen op het programma. Onder toeziend oog van papa's en mama's, de lokale omroep
Siris en Nica-Friends legden de kinderen uiteindelijk vele kilometers af, mede voor ons goede doel.

Mei/Juni
In mei gebeurde er niet zo veel maar op 17 juni mochten
we terug naar Basisschool ‘t Rendal in Lierop om een
cheque op te halen. Wat een geweldig resultaat. In totaal
werd met ca. 140 kinderen maar liefst € 2.350,00
opgehaald, Nica-Friends ontving daar € 850 van!
Daarmee zijn voor maar liefst 100 kinderen een paar leren
schoenen gemaakt.
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BS ‘t Rendal: heel hartelijk bedankt!

Juli
In juli ontvingen we ook dit jaar weer een enorme bijdrage van Jelle Huybrechts uit België, geld
samengebracht door een mooie jaarlijkse activiteit, hij doneerde maar liefst € 2.250,00!
Geld dat gebruikt is (samen met andere donaties) voor de realisatie van het eerste Learning Center
van LEG.
Augustus
Bij de start van het nieuwe schooljaar in Nederland hebben we de basisscholen ’t Rendal en de
Ratelaar een poster aangeboden voor hun donaties. Een mooie herinnering.

September
LEG besloot definitief te starten met de bouw van het 1e Learning Center in eigen beheer. De
behoefte om kinderen meer en gericht onderwijs te kunnen geven buiten de reguliere schooltijden
gaf de doorslag. Een nieuwe aanvullende weg om beter onderwijs te realiseren.
Omdat de overheid star bleef in het niet verstrekken van een bouwvergunning voor het extra
klaslokaal bij de Escudo school besloot het bestuur de € 5.000 aan Een Aarde terug te storten.
Erg jammer, maar van Een Aarde de toezegging dat als het weer actueel kan worden er zonder meer
bereidheid is het bedrag opnieuw ter beschikking te stellen. Klasse en dank.
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Oktober
In Eindhoven vindt de jaarlijkse marathon plaats op 9 oktober. Deze kan ook met 4 personen in een
estafette vorm gelopen worden. Team RABO Bank met daarin Peter Admiraal loopt deze estafette en
RABO stelt een bedrag van € 250 ter beschikking als deze uitgelopen wordt. Het bedrag dient aan een
goed doel geschonken te worden en … dit jaar aan Nica-Friends. Super.

November
De bouw van het eerste Learning Center verloopt voorspoedig en wordt eind november afgerond.
Zoals in de maandelijkse update geschreven: ‘Een gedurfd en moedig initiatief en ze verdient daar
zonder meer (financiële) steun bij.’

December
De opening van het eerste Learning Center is een groot succes, kinderen staan dagelijks in de rij om
binnen te kunnen. LEG komt met ‘BuildersBeyondBorders’ uit de USA overeen samen ook een 2e en
3e center te gaan realiseren. Alleen voor de plafonds, isolatie, ventilatoren en het meubilair moeten
nog middelen gevonden worden.
Het bestuur van Nica-Friends is inmiddels ook overtuigd van het nut van deze Learning Centers.
Middels een aanvraag bij Stichting Een Aarde ontvangen we een prachtige bijdrage
van € 5.000 (!) voor het compleet realiseren van het 2e center. Een Aarde bedankt!
Uit eigen Nica-Friends middelen besluit het bestuur vervolgens het maximaal
mogelijke van € 2.900 te doneren als bijdrage aan het 3e center.

Verder besloot het bestuur om actief door te gaan met het sponsoren van HSS (High School
Students) en dit uit te breiden van 11 naar 14 kinderen.
Eind december vertrokken Kees en Milie Flink naar Nicaragua voor een vakantie en combineerden
dat met een bezoek aan LEG. Overtuigd van het goede werk daar besloten ze Nica-Friends te worden.
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5. VOORUITBLIK EN OVERIG
We zijn weer heel tevreden met wat we in 2016 hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van
het onderwijs in Nicaragua. Daar gaan we mee door en hopen de hulp verder te kunnen uitbreiden.
In maart 2017 zullen we LEG bezoeken en met LEG bespreken hoe de Learning Centers bijdragen tot
beter onderwijs, welke andere aandachtpunten er op scholen zijn, waar hulp nodig is, etc.
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.

Voor actuele informatie bezoek onze web site: www.nica-friends.nl.
Verder vindt u ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram.

Wij hopen ook in 2017 weer op uw steun te mogen rekenen! Bedankt.
Het bestuur,
Ton Hendrix
Sandra van Gerwen
Tommie Hendrix
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6. FINANCIEEL VERSLAG
Onderstaand volgt de Balans en Winst- en Verliesrekening.
Alle opgenomen bedragen luiden in € (Euro).

Balans per 31-12-2016 (en vergelijk 2015)
31-12-2016

31-12-2015

Inventaris

0

0

Voorraden

0

0

Vorderingen

0

0

1.323

3.933

1.323

3.933

1.323

3.933

0

0

1.323

3.933

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Schulden
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Winst- en Verliesrekening over 2016 (en vergelijk 2015)
2015

2016
OPBRENGSTEN
Donaties en giften
Overige opbrengsten

23.235

26.346

0

0

23.235

26.346

KOSTEN
Donaties aan La Esperanza Nicaragua
Bankkosten

Overige Kosten

Resultaat

25.685

22.640

160

159

25.845

22.799

0

0

-2.610

3.547

Pagina 14 van 14

