STICHTING NICA-FRIENDS
JAARVERSLAG 2015

INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING
2. SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING NICA-FRIENDS
3. DOELSTELLING EN BELEID
4. ACTIVITEITEN 2015
5. VOORUITBLIK EN OVERIG
6. FINANCIEEL VERSLAG

Pagina 2 van 14

1. INLEIDING

Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van
Stichting NICA-FRIENDS over 2015 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 23 februari 2016 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.
In september 2014 trad vervolgens Karin van Eijk formeel toe als 4e bestuurslid, maar moest in 2015
door haar werkomstandigheden deze functie helaas neerleggen.
Ook Peter Busser gaf in 2015 aan zijn werkzaamheden te willen beëindigen als penningmeester.
Beide vertrokken bestuursleden bedanken wij zeer hartelijk voor hun inzet voor de Stichting.
Als nieuw bestuurslid Fundraising is Judith Vermeulen en als Penningmeester Tommie Hendrix in
2015 toegetreden.
Op 31 december 2015 bestond het bestuur van de Stichting Nica-Friends uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Algemeen en Fundraising

: Ton Hendrix
: Sandra van Gerwen
: Tommie Hendrix
: Judith Vermeulen

Het bestuur is in 2015 vijf keer voor vergaderingen bij elkaar geweest. 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.”
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!
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4. ACTIVITEITEN 2015
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. Ook in 2015 zijn er een aantal nieuwe Nica-Friends bij gekomen en dat is een
goede ontwikkeling. Maar liever hebben we er natuurlijk nog veel meer en daar zullen we in 2016
verder aan moeten gaan werken.
Naast de boven genoemde structurele inkomsten zijn er ook nog de éénmalige donaties, afkomstig
uit Nederland, België en zelfs Spanje.
Zo ontvingen we ook in 2015 weer een enorme bijdrage van Jelle Huybrechts uit België, geld
samengebracht door een mooie activiteit! In 2014 doneerde hij € 1.900 en in 2015 weer een fors
bedrag van € 1.600!
In Spanje kon door een actie van Rafael Reyes Castillo een bedrag van bijna € 3.000 bi elkaar
gebracht worden, dat via Nica-Friends gedoneerd werd aan La Esperanza.
Verder diverse bijdragen van vrienden van La Esperanza Granada die hun donatie voor bijvoorbeeld
een student in Nicaragua via onze stichting betalen.
Ook 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.
In 2015 ontvingen wij van hen een bedrag van € 4.500 voor de bouw
van een nieuw toiletgebouw op de Pablo Antonio school.
Tenslotte de gewéldige bijdrage van Basisschool Dierdonk uit Helmond
in 2015 van maar liefst € 8.370. Een opbrengst voortkomend uit de
jaarlijkse Kidsrun daar, waarover verderop in dit verslag meer.

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.
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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 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. 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 2015 hebben wij het volgende gefinancierd:
1. Structureel
Dat doen we op twee gebieden.
1A. 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 begin 2015 voor dit doel 6 kinderen, maar in het voorjaar sloot Bas Slob zich
bij onze organisatie aan en bracht ook 2 kinderen mee, totaal dus 8 kinderen:

Eind 2015 besloot het bestuur hier nog eens 3 kinderen aan toe te voegen voor 2016.

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 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.
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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
én 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 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 La Esperanza wordt ontzettend gewaardeerd!
Yessenia met Nica-Friend Tommie

2. Projecten
Naast het genoemde structurele deel hebben we in 2015 diverse andere projecten gesponsord.
2A. Een Aarde (Kringloopwinkel Asten).
Ook in 2015 hebben we op de hulp van Een Aarde mogen rekenen. De samenwerking
met Een Aarde is uitstekend en zij doneren graag aan projecten in ontwikkelingslanden, waarvan ze weten dat het goed besteed wordt en er een goede feed-back
komt. In 2015 mochten we een bedrag van € 4.500 ontvangen, waarmee wij La
Esperanza opdracht hebben gegeven tot de bouw van een nieuw toiletgebouw op de
Pablo Antonio school Granada.
Deze school in het noorden van Granada is reeds meer dan 40 jaar oud en er gaan ruim 1200
kinderen naar toe. De school groeit echter hard door en de school had een groot probleem…! Voor
de 800 scholieren die op enig piek moment aanwezig zijn, waren er maar 6 WC’s. Er was dus
dringend behoefte aan extra toiletruimte en met de hulp van Een Aarde is een nieuw toiletgebouw
van 8 WC’s gerealiseerd, waardoor er nu een situatie van 60 kinderen voor één WC is ontstaan.
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2B. Jelle Huybrechts
In 2014 had hij al een prachtig bedrag gedoneerd, maar ook in 2015 heeft hij een fantastische
bijdrage geleverd. Een deel uit zijn mail:
Beste Ton,
Net zoals vorig jaar heb ik weer een quiz georganiseerd om La Esperanza Granada te steunen. Ik heb
het geld net overgemaakt naar jullie rekening. In totaal 1600 euro. Het geld zal gebruikt worden om
een muur te bouwen rond de school waar ik gewerkt heb, José de la Cruz Mena.
Groeten
Jelle Huybrechts

Geweldig en we hopen dat hij ook in 2016 weer tot zo’n mooie actie komt.

2C. Basisschool Dierdonk Helmond
Op fantastisch initiatief van onze Nica-Friend Judith waren de eerste contacten met BS Dierdonk eind
2014 gelegd. Deze school organiseert elk jaar een ‘Kids Run’ rondom de vijver bij de school, waarmee
geld voor een goed doel wordt ingezameld.
Op vrijdag 19 juni was het dan zover…. Ruim 600 kinderen uit alle groepen gingen
per 2 klassen naar buiten om zo veel mogelijk rondjes binnen 15 min te rennen
rondom de vijver. Prachtig de passie, het enthousiasme en verbetenheid om er
toch maar zoveel mogelijk te lopen voor hét goede doel: een nieuwe klasruimte
voor kinderen in Nicaragua!
En ja sommigen leverden een echte topprestatie, door meer dan 10 rondjes van
340m te rennen in een kwartier! Voor een indruk, klik op de foto hiernaast:
Vervolgens donderdag 2 juli: Nica-Friends mocht naar een feestelijke dag op school komen en werd
de cheque overhandigd. Wat een ongelooflijke verrassing! Een geweldig bedrag!!
Na de realisatie hebben we een grote poster voor de school gemaakt als herinnering aan deze actie.
Nogmaals een hele, hele grote dank aan Judith, Stan & Pieter die dit op school mogelijk gemaakt
hebben én natuurlijk de directie, de leerkrachten en vóóral … al de kinderen die gerend en geld
opgehaald hebben…
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2D. NICA-FRIENDS
En natuurlijk hebben we met het eigen spaargeld van onze Nica-Friends ook nog een heel mooi
project gerealiseerd (naast de structurele donaties die we doen).
Een ander dringend project was namelijk de Dezambeg school. Daar groeit het aantal kinderen
eveneens sterk en zijn er veel te weinig lokalen. In 2013 was er al eens gestart met de bouw van 3
extra lokalen, maar door geld gebrek is dat nooit meer afgemaakt en lag de gedane bouw er al
geruime tijd verloren bij.
Voor het (sober) afbouwen van deze 3 lokalen was minimaal U$ 13.000 nodig. Samen met de
Caulfield school of Vancouver, Canada en de Reddam House School of Sydney, Australia hebben we
dit kunnen realiseren, waarbij wij een bijdrage van € 4.000 gedaan hebben (zeg de financiering van
één lokaal).

‘Locatie bezoeken’.
Zoals eerder genoemd hebben wij het volste vertrouwen in de organisatie La Esperanza die de
diverse projecten voor ons in Nicaragua coördineert en uitvoeren laat.
Indien de gelegenheid zich voordoet bezoeken we het land natuurlijk ook zelf en beoordelen de
uitgevoerde werken daar. In 2015 hebben zowel Nica-Friend Elmke als ook Tommie het land en La
Esperanza bezocht. Tommie was er enkele dagen, maar Elmke heeft een zestal weken zelf
vrijwilligerswerk uitgevoerd bij La Esperanza.
In dit jaarverslag nemen wij graag een deel van een bericht van haar op:
28 maart 2015 - Nicaragua
Nicaragua is arm. Heel arm. Liefst 48 procent leeft onder de armoedegrens. En dat is te zien wanneer je eens
buiten het centrum komt.
Vier dagen per week ga ik voor mijn vrijwilligerswerk naar de scholen die niet in het kleurrijke centrum liggen.
Op maandag en woensdag stap ik in de bus naar De Zamdbek. De weg naar Pablo Antonio Cuadra leg ik te voet
af, wat zo'n dertig minuten lopen is.
Ik zie redelijk fatsoenlijke huizen wanneer ik naar mijn werk ga, met name rondom De Zamdbeg, maar ik leg
even de nadruk op 'redelijk'. Bij Pablo Antonio Cuadra staan de zaken er anders voor. Loop je over de hoofdweg,
dan zijn ze nog oké. Maar trek je de wijk (barrio) verder in, dan sla je behoorlijk steil achterover.
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Ik had de kans om samen met een ayudante, een andere Nederlandse vrijwilliger en een lerares Pancasan in te
trekken om een video te schieten voor de stichting.
Sommige gezinnen wonen in bakstenen huizen, maar er zijn veel krotten. Heel veel krotten. En de mensen die
daar wonen, hebben behoorlijk imposante verhalen.
Zo is er een leerling die bij zijn oma woont. De moeder is weg, de vader ook. Zij heeft zich ontfermd over haar
kleinkind. En dat deed ze al vaak in haar leven, zorgen voor kinderen. Ze heeft er in totaal zestien(!). Daarbij zijn
haar kleinkinderen nog niet meegerekend.
Het verhaal dat me compleet omver blies, was die van een andere familie. Wederom samenwonend in een
krakkemikkig huis, met opa, oma, dochters en echtgenotes en kleinkinderen bij elkaar. Een kleinkind van
veertien ontbreekt. Zij wil niet naar school gaan en heeft haar geluk ergens anders gezocht. Bij een man van
30+. Ja, je leest het goed.
Nu is zwanger worden op zeventienjarige leeftijd heel normaal in Nicaragua, maar dit meisje raakte op haar
twaalfde zwanger van een man van dertig. Behoorlijk heavy. Ze raakte het kindje kwijt. Ondanks vele pogingen
van haar oma om het meisje weer naar school te krijgen, vertrok ze. Nu poetst ze het huis van haar man en
wast ze zijn kleren. En ze is pas veertien...
Het bezoek aan de wijk opende mijn ogen. Voor mij was het moeilijk te realiseren dat de kindjes die op school
zitten daadwerkelijk in kleine krakkemikkige huizen wonen. Natuurlijk zie ik dat de kids kapotte of minder
schone kleren aan hebben en dat de schoenen ook aan vervanging toe zijn. Maar om te zien dat de enige kamer
in het huis - als je het al een huis kan noemen - een woonkamer én drie slaapkamers ineen is, is toch wel
confronterend. Ik vond het behoorlijk lastig om daar met een camera te staan. Het laatste wat ik wilde doen is
'ramptoeristje' spelen.
Elmke Hendrix
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5. VOORUITBLIK EN OVERIG
We zijn trots op wat we in 2015 hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs in
Nicaragua. Het is wellicht een druppel op een hele grote gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen!
We willen onze hulp in 2016 voortzetten en waar mogelijk liefst nog meer doen.
Onderwijs voor kinderen in een MUST om mogelijk uit de armoede te kunnen
ontsnappen.
Het verbeteren van het onderwijs is echter een lange weg en vergt veel
doorzettingsvermogen. Dat doorzetten zullen we dan ook blijven doen en de
steun aan La Esperanza en/of andere organisaties in Nicaragua continueren.
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.
Het jaar 2016 gaan we gebruiken om onze activiteiten waar mogelijk verder uit
te breiden en willen daarbij hulp van nog meer vrienden en organisaties
realiseren. Dat zou fantastisch zijn.

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 2016 weer op uw steun te mogen rekenen! Bedankt.
Namens het bestuur,
Ton Hendrix
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6. FINANCIEEL VERSLAG
Onderstaand volgt de Balans en Winst- en Verliesrekening.
Alle opgenomen bedragen luiden in € (Euro).

Balans per 31-12-2015
31-12-2015

31-12-2014

Inventaris

0

0

Voorraden

0

0

Vorderingen

0

0

3.933

387

3.933

387

3.933

387

0

0

3.933

387

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Schulden

Opmerking:
Liquide middelen per ultimo 2015 zijn relatief hoog, aangezien met La Esperanza is afgesproken om de jaarlijkse
bijdragen voor de sponsoring van middelbare scholieren en de Ayudante aan het begin van het nieuwe
kalenderjaar te doen.
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Winst- en Verliesrekening over 2015
2015

2014

OPBRENGSTEN
Donaties en giften
Overige opbrengsten

26.346

13.835

0

0

26.346

13.835

KOSTEN
Donaties aan La Esperanza Nicaragua
Bankkosten

Overige Kosten

Resultaat

22.640

17.490

159

160

22.799

17.650

0

0

3.547

- 3.815

Pagina 14 van 14

