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1. INLEIDING

Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van
Stichting NICA-FRIENDS over 2017 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 maart 2018 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

Op 31 december 2017 bestond het bestuur van de Stichting Nica-Friends uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Ton Hendrix
: Sandra van Gerwen
: Tommie Hendrix

Het bestuur is in 2017 vier 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 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 diverse éénmalige donaties, afkomstig
uit Nederland, België en zelfs Italië, Frankrijk en Spanje. Vrienden die niet structureel willen of
kunnen helpen, maar ons zo wél ondersteunen. 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.
Tenslotte en zeker niet als laatste ontvangen wij prachtige bijdrages van Kringloopwinkel Een Aarde
in Asten, SVD Vlierden en geregeld ook van scholen of andere activiteiten die prachtige sponsoracties
organiseren.
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 2017
Vooraf:
De overheid in Nicaragua wil de bemoeienis van NGO’s op scholen meer en meer terugdringen, daar
zijn diverse (ook plausibele) redenen voor. Het lagere school onderwijs wordt vanuit de overheid ook
steeds beter georganiseerd, maar is nog steeds ver verwijderd van een acceptabel niveau, zeker in de
vele sloppenwijken.
Reden voor LEG om het beleid m.b.t. de eigen Learning Centers absoluut (succesvol) te continueren.

1. Structureel
Dat doen we op twee gebieden.
1A. Sponsoren van middelbare scholieren.
Nica-Friends sponsorde in 2017 maar liefst 14 kinderen. Allen deden het uitstekend en haalden ruim
voldoende cijfers om naar het volgende leerjaar te mogen gaan. Briana studeerde af en vervolgt haar
opleiding nu elders.
Dit zijn de kinderen die we in 2017 steunden:

Opmerking: tijdens de laatste vergadering van 2017 heeft het bestuur besloten voor 2018 nog eens 2
kinderen toe te voegen. Tevens besloot goede Nica Friend Bas Slob ook nog eens 2 extra kinderen te
gaan ondersteunen via ons , waardoor we in 2018 maar liefst 17 kinderen helpen met hun middelbare
school opleiding.
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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/Ayudante, Yessenia, die echter
door het feit dat ze zwanger werd in 2017 haar werk als Ayudante moest stoppen. Wel heeft ze
gelukkig haar studie met succes afgemaakt en een gezonde baby op de wereld gebracht!
Tijdens de laatste vergadering van 2017 heeft het bestuur besloten een nieuwe Ayudante te gaan
ondersteunen voor 5 jaar. Dit is Jose Manuel Pavon geworden.
Hij is afgestudeerd aan de middelbare school met een gemiddeld cijfer 8,2 en gaat studeren voor
grafisch ontwerper op de universiteit.
En natuurlijk gaat hij LEG vol enthousiasme helpen met de wekelijkse werkzaamheden daar.

LEG heeft momenteel veel Ayudantes in dienst, die op veel verschillende gebieden worden ingezet.
Vooral op de eigen Learning Centra zijn ze hard nodig om de kinderen daar goed onderwijs te geven!
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2. Gedurende de maanden:
Januari/Februari
Hebben we de Een Aarde en de Nica-Friends bijdragen voor het completeren van de Learning Centra
overgemaakt. De bouw van het 2e centrum werd gestart.
Medio januari kreeg LEG een formeel bericht van het Ministerie van Onderwijs, dat LEG haar
activiteiten in de arme wijken (‘barrios pobres’) van Granada mag continueren.
Maart
Sandra en Ton bezochten La Esperanza Nicaragua!
Fantastische dagen, hele goede bezoeken aan scholen, informatieve gesprekken
met leraren, schoolhoofden, ayudantes, vrijwilligers en LEG personeel. Heel
indrukwekkend was het Learning Center dat 2x bezocht werd, wat een geweldig
initiatief daar.
Het volledige verslag staat op de site.
April
Zowel de Sint Bonifatius school in Asten als ook de Tijl Uilenspiegel school in Deurne deelden ons
mede dat ze ons uitgekozen hadden voor hun sponsorloop!
We besloten dat de opbrengst van deze sponsorlopen hard gebruikt kon worden voor het bouwen
van een leeshoek op het LC 2 en LC 3.
Mei/Juni
Stichting Kringloop Een Aarde in Asten doneerde het bedrag van € 5.000 als bijdrage
voor de bouw van een extra klaslokaal op de Escudo school in Granada.

De sponsorlopen van de scholen vonden plaats in Asten en in Deurne!
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Geweldige opbrengsten!

Waarmee we 2 boeken leeshoeken hebben kunnen laten bouwen!

Juli/Augustus
o Harold Derlagen doneerde €126,29 uit een fooien pot van een Djoser reis door Midden Amerika
die eindigde in Granada met ook een bezoek aan LEG.
o Stichting Vlooienmarkt Deurne doneerde € 500 als een bijdrage aan de
kosten van lesmaterialen voor de Learning Centers.
o Jelle Huybrechts organiseerde weer zijn jaarlijkse Pub Quiz … opbrengst
voor LEG maar liefst weer € 1.500!!
September
De Learning Centers zijn succesvol!
Op het eerste center (Escudo) komen dagelijks in de middag maar liefst 100
kinderen voor ‘bijles’.
Op het tweede center in de (grotere) wijk Sabaneta in de ochtend voor de
‘bovenbouw’ ca. 100-120 kinderen. ’s Middags zijn de sessies voor de
‘onderbouw’ en daar komen zelfs meer dan 200 kinderen naar toe.
Oktober
Wordt een nieuw project gestart: Communicanten 2018 in Asten.
Ca. 40 kinderen van de lagere scholen in Asten gaan Communie in mei 2018 doen en daar zijn diverse
voorbereidingen en kerkvieringen bij. Aan deze activiteiten is Nica-Friends als goed doel gekoppeld.
Het thema wordt ‘een brilletje voor een brilletje’.
November/December
Project ‘een brilletje voor een brilletje’ wordt opgestart,
o.a. met een eerste Sinterklaas viering.

Kindcentrum Het Talent in Asten besluit Nica-Friends als goed doel te kiezen
voor hun activiteit in december, de Kerstmarkt. In overleg besluiten we
deze opbrengst ook aan het project ‘een brilletje voor een brilletje’ te zullen
gaan besteden.

Eind december is bekend dat met beide acties al ca. € 1.000 is opgehaald, waarmee we in januari
2018 de eerste (ca. 60!) kinderen in Nicaragua kunnen helpen om een brilletje aan te schaffen.
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5. VOORUITBLIK EN OVERIG
We zijn zeer tevreden met wat we in 2017 hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van het
onderwijs in Nicaragua. Daar gaan we mee door en hopen de hulp verder te kunnen uitbreiden.
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 2018 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 31-12-2017 (en vergelijk 2016)
31-12-2017

31-12-2016

Inventaris

0

0

Voorraden

0

0

Vorderingen

0

0

2.200

1.323

2.200

1.323

2.200

1.323

0

0

2.200

1.323

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Schulden
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Winst- en Verliesrekening over 2017 (en vergelijk 2016)
2016

2017
OPBRENGSTEN
Donaties en giften
Overige opbrengsten

27.434

23.235

0

0

27.434

23.235

KOSTEN
Donaties aan La Esperanza Nicaragua
Bankkosten

Overige Kosten

Resultaat

26.428

25.685

129

160

26.557

25.845

0

0

877

-2.610
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