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1. INLEIDING 

 
 
Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van 
Stichting NICA-FRIENDS over 2018 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 23 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 7 februari 2019 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 2018 bestond het bestuur van de Stichting Nica-Friends uit:  
 

Voorzitter     : Ton Hendrix  
Secretaris     : Milie Flink 
Penningmeester    : Tommie Hendrix  
Algemeen bestuurslid   : Sandra van Gerwen 

 
Het bestuur is in 2018 vier keer voor een vergadering bij elkaar geweest. Overig regelmatig overleg 
vond via andere communicatie middelen plaats, alsmede tijdens diverse activiteiten. 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.  
 
 

 

 
 



 
 

Pagina 5 van 15 
 

 

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 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 woon-
omstandigheden besteed.  
 
Pauline Jackson heeft deze organisatie ruim 12 jaar geleid en is per 1.12.2018 vanwege haar leeftijd 
terug getreden. Haar opvolgster is Cindy Fair en ook zij 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 zal met haar ruime ervaring in internationaal 
ontwikkelingswerk haar ideeën daar gaan uitdragen en implementeren.  
De communicatie met La Esperanza 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 2018 
 
Vooraf: Het jaar 2018 was uiteindelijk een waar rampjaar voor Nicaragua. In april van het jaar 
ontstonden er geheel onverwacht grote politieke rellen n.a.v. nieuwe wetten die de regering van 
president Ortega wilde doorvoeren. Dit ontaardde in grootschalige publieke opstand met veel 
geweld op straat en helaas ook vele slachtoffers.  
Een hele plotselinge gebeurtenis met ontzettend veel impact. Nicaragua heeft na de vele guerrilla 
jaren in de vorige eeuw zo zijn best gedaan om een veilig en langzamerhand toeristisch aantrekkelijk 
land te worden, wat ook gelukt was.  
Met deze gebeurtenissen echter is het geheel teruggeworpen in 
een opnieuw grotere armoede status.  
Aan het eind van het jaar heeft de regering het openbaar 
demonstreren verboden, waardoor de rust op straat nu deels weer 
is terug gekeerd, maar het blijft een tikkende bom zo lijkt het. 
Negatieve reisadviezen hebben geresulteerd in het compleet 
verdwijnen van toerisme met alle financiële gevolgen en 
werkloosheid van dien. Juist het toch al zo arme deel van de 
bevolking treft het hard, reden dat we onze hulp juist nu met volle 
kracht willen doorzetten. 
De vooruitzichten zijn wat verbeterd en de internationale reisadviezen zijn weer positiever, maar het 
zal lang duren voordat het goede imago weer hersteld zal zijn. 
 
 

1. Structurele hulp  
Dat doen we op twee gebieden.  
 
1A. Sponsoren van middelbare school studenten (US$ 185 per kind per jaar). 
 

Nica-Friends sponsorde in 2018 maar liefst 17 kinderen. Niet allen deden het goed, mede door de 
grote politieke onrust in het land. Enkelen verlieten ook de school al of niet gedwongen. 
Gelukkig hebben veruit de meesten het schooljaar echter wel succesvol kunnen afmaken. 
Wij beschouwen deze sponsoring als zeer belangrijk, deze kinderen geraken in oieder geval niet 
vroegtijdig in kinderarbeid en/of criminaliteit. 
 

 
 

Opmerking: tijdens de laatste vergadering van 2018 heeft het bestuur besloten voor 2018 nog eens 
5 kinderen toe te voegen, waardoor we in 2019 maar liefst 22 kinderen gaan helpen met hun 
middelbare school opleiding. 
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1B. Sponsoren van Ayudantes (US$ 1.480 per student per jaar).  
 

Nadat een student de middelbare school heeft afgemaakt kan hij/zij natuurlijk verder studeren om 
een betere positie te krijgen op de arbeidsmarkt. Deze ‘University’ studie kost echter geld.  
 
La Esperanza Granada (LEG) heeft daarvoor een uniek sponsorship ontwikkeld. Het zoekt een 
donateur voor de student, die 5 jaar lang bereid is per jaar US$ 1.480 te betalen.  
Behoorlijk geld natuurlijk, maar de student krijgt daar de gehele studie (in het weekend colleges), 
boeken, uniform, etc. voor én een maandelijkse vergoeding om in levensonderhoud te voorzien.  
Als tegenprestatie echter treedt de student in dienst van LEG! Afhankelijk van zijn/haar studie wordt 
de student als Ayudante (Spaans voor ‘helper’) ingezet om op de Learning Centra te helpen bij het extra 
onderwijs, in de LEG organisatie voor het benodigde administratief werk of het geven van 
bijvoorbeeld computer lessen of Engelse les.  
M.a.w. de student 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 begin 2018 begonnen met de sponsoring van een nieuwe 
student/Ayudante: Jose Manuel Pavon.  
Hij heeft het ontzettend naar zijn zin, is actief in de organisatie en gaat nu aan zijn 2e jaar 
bij LEG beginnen. Hij heeft zijn eerste studiejaar succesvol afgerond, op weg om een 
grafisch ontwerper te worden. 
 
 

Voor 2019 heeft het bestuur besloten nog een tweede Ayudante voor een 
periode van 5 jaar te gaan sponsoren:  
Erika de los Santos Aleman Molina. 
Zoals op de vorige pagina te zien, hebben we haar al eerder (5 jaar) gesponsord 
op de middelbare school. Ze is een zéér goede studente (afgestudeerd met een 
gemiddeld punt 9,3!) en heel gedreven om verder aan haar carrière te werken 
in combinatie met het actief werken voor La Esperanza.  
Ze gaat dit jaar beginnen aan de studie Engels en heeft daarmee later kansen 
op de arbeidsmarkt als tolk, vertaalster, in een call center, maar ook als lerares 
of iets in de toerisme sector. We wensen haar veel succes natuurlijk. 
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2. Activiteiten/projecten gedurende de maanden:  
 
Het was absoluut een zeer onrustig jaar in Nicaragua, maar we hebben gelukkig toch heel veel 
kunnen doen voor de kids daar. 
 
Januari/Februari 
We begonnen al geweldig. Uit de kerstperiode acties én communicanten acties kwam voldoende 
geld om uiteindelijk maar liefst 70 kinderen in de sloppenwijken te helpen met een brilletje! 
Kinderen die zonder bril gewoon niet goed kunnen zien. 
Ook voor hen nu dus een beter zicht op de wereld! 

  
 
Van Stichting Een Aarde ontvingen we een prachtig bedrag van € 2.500 voor de aanschaf van 70 
kleine gebruikte Nook tablets. Deze worden in de USA door vrijwilliger Ryan gekocht, nagekeken en 
voorzien van educatieve software, waarna ze naar Nicaragua getransporteerd worden. 
De tablets zijn inmiddels een onmisbaar gereedschap voor de educatie op de Learning Centra. 
Over Een Aarde: zie onze notitie op pagina 11! 
 

 
 
 
Maart 
Karin van Eijck kreeg van Stichting Books4Life uit Eindhoven te horen dat La Esperanza 
door hen als goed doel voor hun boekenactie gekozen was.  

 
Ze mocht vervolgens maar liefst een cheque 
van € 2.100 in ontvangst nemen en het 
bedrag werd aangewend om 60 
schoolbankjes te kopen en ook nog eens vele 
boeken voor de Learning Centra. 
De kinderen zijn er blij mee! 
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April 

 
Stichting Een Aarde organiseert ieder jaar Vlooienmarkten, waarbij de 
opbrengst gedoneerd wordt aan één of twee doelen. In april waren wij 
samen met een doel uit India uitverkoren.  
 

Op een prachtige zondag was het zoals altijd weer ongelooflijk druk en 
gezellig op deze markt met een ongekend hoge opbrengst. 
Uit de opbrengst van de markt mochten we een cheque van maar liefst 
€ 4.000 ontvangen en daarnaast kregen we nog eens € 2.500 extra 
gedoneerd om ons project in Nicaragua te realiseren.  
Dit betrof het renoveren cq. het nieuw bouwen van toilet faciliteiten op 
3 basisscholen, waar toiletten heel, héél hard nodig waren! 
Het project is in de maanden juni/juli vervolgens gerealiseerd. 
 

 
 

    
 
 
Lustrum: 
Op 29 april was het exact 5 jaar geleden dat we stichting Nica-Friends hebben 
opgericht. De tijd vliegt.   
 
Onrusten: 
Eind april ontstonden de politieke en met geweld gaande onrusten in Nicaragua … een domper. 
 
 
Mei/Juni 
In het begin van de maand mei was Kim (dochter van ons bestuurslid Sandra) aan het eind van 
haar Midden-Amerika reis bij La Esperanza. Juist in de zeer rumoerige en mogelijk gevaarlijke 
tijd en ze moest daarom helaas haar vrijwilligerswerk afbreken en voortijdig naar Nederland 
terugkeren. 
Toch kijkt ze terug op een hele mooie ervaring. 
 
Op 25 mei mochten Sandra en Kim een mooie cheque ophalen bij BS Tijl Uilenspiegel 
in Deurne. Zij hadden in april weer een jaarlijkse sponsorrun en naast 2 andere ‘grote’ 
doelen mochten ook wij weer delen in de opbrengst.  
Vervolgens zijn met dit bedrag weer extra boeken voor hun ‘Tijl Uilenspiegel leeshoek’ 
in het Learning Centrum gekocht.   
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Lustrum gevierd 
Op 26 mei was Pauline Jackson uit Nicaragua nog een keer bij ons. We bezochten 
donateurs en vierden samen met haar en vele Nica-friends ons 1e lustrum.  
 

5 jaar inzet voor kinderen uit de armste wijken, hen een kans geven. 
Inmiddels hebben we ruim € 125.000 in deze jaren kunnen besteden aan verbetering 
van onderwijs daar, en het helpt! We zijn er dankbaar voor en trots op. 
 

 

Jelle Huybrechts organiseerde in mei al weer voor de 6e keer zijn jaarlijkse 
Pub Quiz in Halen België. 
Vele teams strijden om de winst en de opbrengst gaat naar La Esperanza. 
Een bedrag voor LEG van maar liefst € 1.350 kon worden overgemaakt!!  
Prachtig dat dit evenement ieder jaar weer een succes is. 
 

 
 

In juni ontvingen we van Kees en Milie Flink het fantastische bedrag van € 500. 
Zij hadden samen wat moois te vieren met familie en vrienden en vroegen om 
een bijdrage voor Nica-Friends. Geweldig zo’n opbrengst. 
 

Door de onrusten in het land is het aantal buitenlandse vrijwilligers van 25-40 
per maand in één klap gedaald tot 0! Een giga impact voor LEG.  
Om de Learning Centra toch goed operationeel te houden is LEG begonnen met het werven van 
lokale vrijwilligers. Mensen die door de crisis hun baan verloren hebben en daardoor flink in 
financiële problemen zitten. Diverse vrijwilligers zijn zo geselecteerd en aangesteld en zij ontvangen 
in ruil voor hun vrijwilligerswerk per week voedselbonnen van $ 25. Het mes snijdt aan twee kanten, 
kinderen krijgen toch de noodzakelijke begeleiding en vrijwilligers ontvangen een extraatje in 
moeilijke tijden. Maar daar is extra geld voor nodig natuurlijk.  
Het bedrag van Kees en Milie is hiervoor aangewend. 
 

 
 
 
Juli/Augustus 
Op 8 juli begonnen Sandra en Kim aan het Rondje Someren als deel van de 
jaarlijkse Kennedymars. De 40km lopen werden met de nodige 
zweetdruppels maar wél met glans volbracht. Goed werk! 
Vooraf hadden ze een sponsoractie opgezet om de kids in Nicaragua te 
helpen en hebben daar uiteindelijk maar liefst ruim € 1.750 mee opgehaald. 
Super!  
Ook dit geld is vervolgens geheel gedoneerd aan LEG om tijdelijke lokale 
vrijwilligers mee te financieren, een meer dan welkome donatie. 
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September/Oktober 
Pauline die de leeftijd van 70 nadert kondigde aan een punt achter haar werkzaamheden 
als directrice bij LEG te gaan zetten. Na ruim 14 jaar heeft ze ontzettend veel bereikt en 
wat een geweldige prestatie heeft ze daar neergezet. 
Vanuit een soort nul positie gestart en vervolgens een organisatie opgebouwd die 
honderden en honderden kinderen dagelijks helpt met beter onderwijs. Ze daarmee een 
kans geeft op een betere toekomst. Jammer dat haar laatste jaar zo verstoord werd door de politieke 
onrusten, die op hun beurt mogelijk reden waren voor haar er nu echt een punt achter te zetten. 
Gelukkig heeft ze een goede vervangster gevonden in de vorm van Cindy Fair, een Canadese die nu in 
Granada woont. Ze heeft een lange ervaring in het internationaal ontwikkelingswerk. 
Dat is verheugend nieuws voor de continuïteit van La Esperanza en de komende tijd zullen er beslist 
weer nieuwe en goede ontwikkelingen zijn. 
 

Stichting Vlooienmarkt Deurne doneerde een bedrag van 
€ 500 voor de aanschaf val lestafeltjes. Door de groei van 
de school is er een groot tekort aan lestafeltjes. 
Met deze donatie konden 60 nieuwe aangeschaft worden!  

 
 
De Communiegroep in Asten koos ook voor het schooljaar 2018/19 voor Nica-Friends als goed doel. 
Diverse activiteiten gaan ervoor zorgen dat we medio 2019 weer vele kinderen blij kunnen gaan 
maken met een brilletje dat ze zo hard nodig hebben. 
 
Op 28 oktober stonden we vol enthousiasme in Helmond op de eerste 
‘FairTrade en Global Goals event’ waar ca. 20 organisaties aan mee deden. 
Ontzettend koud en een erg lage opkomst zorgden helaas voor een 
tegenvallende opbrengst. 
 
 

November/December 
En nog een fantastische bijdrage van Een Aarde.  
La Esperanza had geen beschikking meer over een fatsoenlijk vervoermiddel en 
kleine tablets konden nog wel dagelijks naar de Learning Centra gebracht worden, 
maar hoe …, op een brommer. Maar grotere laptops ging niet meer. 

 
Na een gedetailleerde aanvraag bij Een Aarde ontvingen we een 
geweldig bedrag van € 5.000, dat we zelf nog aanvulden tot € 6.250. 
Daarmee is een gebruikte mini-Van gekocht, die op een veilige manier 
dagelijks alle leermiddelen naar de Learning Centra kan brengen. 
 
  

 
Hier past een extra woord voor Een Aarde – Asten. 
Een Aarde is een kringloopwinkel die zich met meer dan 100 vrijwilligers wekelijks inzet om gebruikte 
goederen op te halen, te sorteren, schoon te maken en te verkopen. Zie ook www.eenaarde.nl.  
Na aftrek van beperkte kosten gaan alle opbrengsten naar ontwikkelingsprojecten over de gehele 
wereld. In wel 25 landen worden vele bedragen gecontroleerd besteed aan goed werk voor mensen 
die het minder hebben. In 2018 werd er maar liefst meer dan € 200.000 gedoneerd, wat een 
ongelooflijk mooie prestatie van deze organisatie. Ook wij mogen deel uitmaken van de donaties 
door Een Aarde, mits we de aanvragen goed onderbouwen. Wij zijn dankbaar dat wij zo elk jaar de 
mogelijkheid hebben projecten met Een Aarde te kunnen realiseren. Een Aarde : BEDANKT! 

http://www.eenaarde.nl/
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Tijdens de bestuursvergadering in november besloten we onze focus op het direct helpen van de 
kinderen verder uit te bouwen en het aantal kinderen dat we sponsoren voor middelbaar school 
onderwijs verder uit te breiden. 
Met een extra toezegging van een Nica-Friend, met de extra bijdrage van het Peelland college (zie 
onder) gaan we in 2019 maar liefst 22 kinderen helpen het middelbaar onderwijs te volgen. 
 
 
We sloten het jaar af met nog 2 activiteiten: 
- Het Peelland college in Deurne, het complete leerjaar 2, 
organiseerde diverse (kerst-)activiteiten voor ons (o.a. 
een gesponsorde shuttlerun) om daarmee geld op te 
halen. Ruim 200 kinderen waren actief en haalden een 
bedrag van € 878,55 op.  Geld dat we gaan inzetten om 2 
extra studenten te sponsoren. 
 
- De organisatie ORO hield een kerstmarkt in Deurne, waar ruim 900 medewerkers/vrijwilligers 
vouchers van in totaal € 30 mochten besteden aan eigen kerstcadeaus óf een donatie konden doen 
aan ons als goed doel. We konden vele mensen ontmoeten en boden hen de kans school pakketten 
of maaltijd pakketten te kopen voor een kind/familie in Nicaragua. 
Met een opbrengst van ruim € 500 konden we meer dan 70 families een mooie kerst geven. 
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5. VOORUITBLIK EN OVERIG 

 
We hebben natuurlijk een heel dubbel jaar achter de rug. 
Enerzijds geraakt door de onrusten in het land, de machteloosheid die daarmee gepaard gaat en de 
neerval van het land en daardoor nog grotere armoede. 
Anderzijds hebben we toch zo veel mogen en kunnen doen voor de kinderen en hebben we meer 
dan € 30.000 aan donaties aan La Esperanza kunnen overmaken. Wat een geweldig bedrag en wat is 
er veel mee gedaan. 
 
Dus ja we zijn zeer tevreden met wat we in 2018 hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van 
het onderwijs in Nicaragua. Daar gaan we mee door en hopen de hulp verder te kunnen uitbreiden. 
 
Het vertrek van Pauline bij LEG voelen we als een verlies. Met haar passie is zo veel bereikt. Maar 
met Cindy nieuw aan het roer zijn we ervan overtuigd dat we dit werk absoluut zo kunnen 
voortzetten en dat we de kinderen daar een betere toekomst kunnen gaan geven.  
Alle beetjes helpen! 
 
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 2019 weer op uw steun te mogen rekenen! Bedankt.  
 
Het bestuur, 
  
Ton Hendrix  
Sandra van Gerwen 
Tommie Hendrix 
Milie Flink 
 

   

http://www.nica-friends.nl/
https://www.facebook.com/nicafriendsnederland/
https://www.instagram.com/nicafriends/
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6. FINANCIEEL VERSLAG  
 

Onderstaand volgt de Balans en Winst- en Verliesrekening.  
Alle opgenomen bedragen luiden in € (Euro).  
 
 
Balans per 31-12-2018 (en vergelijk 2017) 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

ACTIVA    

Inventaris 0  0 

Voorraden 0  0 

Vorderingen 0  0 

Liquide middelen 2.652  2.200 

 
2.652 

 
2.200 

    

PASSIVA    

Eigen Vermogen 2.652  2.200 

Schulden 0  0 

 
2.652 

 
2.200 
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Winst- en Verliesrekening over 2018 (en vergelijk 2017) 
 

  2018   2017 

OPBRENGSTEN      

Donaties en giften 34.588   27.434  

Overige opbrengsten 0   0  

  
34.588 

  

27.434 

      

KOSTEN      

Donaties aan La Esperanza Nicaragua 33.986   26.428  

Bankkosten 150   129  

  
34.136 

  

26.557 

Overige Kosten 
 

0 
  

0 

 
 

 
  

 

Resultaat 
 

452 
  

877 

 
 
 

 


