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1. INLEIDING

Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van
Stichting NICA-FRIENDS over 2019 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 11 februari 2020 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 2019 bestond het bestuur van de Stichting Nica-Friends uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

: Ton Hendrix
: Milie Flink
: Tommie Hendrix
: Sandra van Gerwen

Het bestuur is in 2019 vier keer voor een vergadering bij elkaar geweest. Overig regelmatig overleg
vond via andere communicatiemiddelen plaats, alsmede tijdens diverse activiteiten.
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 schoolniveau.
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, Zweden 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 en particulieren die 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.
Cindy Fair leidt deze organisatie, is zeer 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.
Daardoor 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 2019
Vooraf:
In ons verslag van 2018 hebben wij medegedeeld dat Nicaragua in dat jaar getroffen werd door
ernstige politieke (en gewelddadige) ongeregeldheden, die een zware impact hebben gehad en nog
steeds hebben op de armste lagen van de bevolking.
Doordat de overheid eind 2018 een demonstreerverbod instelde is er in 2019 weer enige rust op
straat gekomen, maar het blijft een zorgelijke en fragiele situatie.
De reisadviezen voor Nicaragua zijn gelukkig weer positiever geworden en daardoor komt het
toerisme weer mondjesmaat een beetje op gang.
Ook La Esperanza (LEG) heeft flink te lijden onder het wegblijven van internationale vrijwilligers.
Waar jaren geleden er altijd wel 30-50 op een gegeven moment bij LEG aanwezig waren ging dat in
2018 naar nul en is in 2019 iets opgelopen naar een handje vol. Zowel financieel als qua kennis een
fikse aderlating voor LEG, vandaar ook dat wij onze steun onverminderd wensen voort te zetten.

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 2019 maar liefst 22 studenten op de Nueva Esperanza middelbare school.
Wij beschouwen deze sponsoring als zeer belangrijk, want deze kinderen krijgen de kans zich te
ontwikkelen en geraken in ieder geval niet vroegtijdig in kinderarbeid en/of criminaliteit.
Zij zijn ook een geweldig voorbeeld in hun eigen woonwijk en motiveren daarmee de kinderen van de
lagere scholen om verder te gaan.

Opmerking:
De 2 studenten van het 5e jaar zijn beiden eind 2019 geslaagd en tijdens de laatste vergadering van
2019 heeft het bestuur besloten voor het jaar 2020 het resterende aantal van 20 studenten te
handhaven maar niet uit te breiden.
Reden daarvoor is dat Nica-Friends voor een verdere uitbreiding eerst nieuwe financiële middelen
wenst te vinden.
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1B. Sponsoren van Educadores (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
sponsor 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 Educador (Spaans voor ‘opleider’) 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 computerlessen 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 Educador zelf óók afkomstig uit die wijk!
Nica-Friends is begin 2018 begonnen met de sponsoring van student/Educador:
Jose Manuel Pavon.
Hij doet het zeer goed, is actief in de organisatie en gaat nu aan zijn 3e jaar bij LEG
beginnen. Hij heeft zijn tweede studiejaar succesvol afgerond, op weg om een
accountant te worden.

In 2019 heeft het bestuur besloten nog een tweede Educador voor een periode
van 5 jaar te gaan sponsoren:
Erika de los Santos Aleman Molina.
Zij heeft haar eerste jaar van de studie Engels succesvol afgerond en begint nu aan
haar 2e jaar op University.
Ook zij doet het fantastisch binnen LEG, leert zelf veel en geeft met veel
overtuiging les aan de kinderen op de Learning Centra.

Opmerking:
Door het grote tekort aan internationale vrijwilligers én door het streven van LEG om steeds beter en
completer onderwijs te verstrekken op de Learning Centra, hebben alle Educadores van LEG (ca. 2530) in 2019 een zeer uitvoerige bijscholing gehad.
Bijscholingen op gebieden als pedagogiek, taal, rekenen, sekse gelijkheid, duurzaamheid,
geweldbestrijding etc. dragen bij aan de ontwikkeling van de student maar ook aan de kwaliteit van
het onderwijs aan de jongere kinderen op de Learning Centra.
Een hele positieve ontwikkeling.
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2. Activiteiten/projecten gedurende de maanden:
Januari/Februari
We begonnen met onze zeer actieve toer om te proberen genomineerd te
worden als één van de drie goede doelen voor de Tour d’Avans. Een jaarlijkse
fietstocht door en voor Hogeschool Avans studenten en medewerkers waar een
aanzienlijk bedrag mee wordt opgehaald.
Studenten en medewerkers konden hun stem uitbrengen op 12 mogelijke doelen
en middels een actieve campagne wilden we natuurlijk vooroplopen. Want alleen
voor de 3 doelen met de meeste stemmen wordt gefietst.
Diverse keren bezochten we de Hogeschool, deden er ons
praatje aan studenten en docenten en konden zo vele
stemmen voor ons werven.
En ja het was niet voor niets en met een ruime overwinning
aan stemmen werden we mede het goede doel van de Tour
d’Avans, die op 15 mei zou gaan plaatsvinden.

Maart
We ontvingen een prachtige donatie van maar liefst € 500 van
de bedrijven Jalema & Archiveit (voorheen: I-fourC).
Met dank aan Rik van Otterdijk!
Met deze donatie hebben we weer 40 (!!) kinderen van de lagere school kunnen helpen, die een
brilletje nodig hebben en zich dat niet kunnen permitteren. Goed zien is goed leren!

Op 24 maart vond in het kader van Communicanten actie Asten
2018/2019 een communicanten funrun plaats.
Een extra sponsoractie om zoveel mogelijk kinderen in Nicaragua te
kunnen helpen.
Op deze zonnige dag werd er hard gewerkt en gesport voor een mooie
opbrengst die later in het jaar pas bekend gemaakt werd.

April
In de maanden april/mei/juni werden we bij de
PLUS-supermarkt Erik Gorissen in Asten opgenomen als
keuze goed doel voor donatie van statiegeld.
Mensen konden hun statiegeld doneren en we waren een
aantal keren actief in de supermarkt aanwezig om promotie
te voeren. De opbrengst bedroeg uiteindelijk ruim € 350 en
met dat geld zijn voor de Learning Centra van La Esperanza
diverse leer- en oefenspullen gekocht. Erik bedankt!
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Mei
Op zaterdag 4 mei waren we met 16 Nica-Friends personen aanwezig in Halen België om daar als
Nederlandse delegatie deel te nemen aan de ‘Belgische’ Pub-Quiz die Jelle Huybrechts al voor de 7e
keer organiseerde. Jelle is voormalige vrijwilliger van La Esperanza en na zijn terugkomst heeft hij
ieder jaar deze quiz georganiseerd, waarvan de opbrengst naar La Esperanza gaat. En ook deze
aflevering leverde wederom een fors bedrag op, nl. € 1.615. Een erg gezellige avond met veel te
moeilijk vragen natuurlijk voor ons en de hoofdprijs is dus in België gebleven. Maar Jelle bedankt!

Op 9 mei werd in het Wijkhuis Westwijzer in Helmond de ‘Meimaand-Nicaraguamaand’ geopend
door de wethouder van Helmond. De Stichting Stedenband Helmond- San Marcos organiseerde deze
speciale maand alweer voor de 5e keer.
In het gebouw was een foto expositie te zien van het
leven in San Marcos en waren ook impressies te zien van
het werk van Nica-Friends van de afgelopen jaren.
De bijeenkomst werd door ca. 70 mensen bijgewoond,
waaronder ook een 10-tal mensen uit Nicaragua die hier in Nederland
verblijven.
Na de opening volgden rondleiding, diverse workshops en een gezellig
samenzijn met typische gerechtjes uit Nicaragua. Een zeer geslaagde avond.
Dank aan de Stichting Stedenband Helmond- San Marcos.

En op 15 mei was het dan de dag van de Tour d’Avans!
Een prachtige zonovergoten dag met veel (147!) enthousiaste fietsers, die allen een prestatie op hun
eigen manier wilden neerzetten. Er was keuze voor diverse ritten tussen Den Bosch, Breda en Tilburg,
van zeer sportief tot recreatief en wat een geweldig georganiseerde dag.
Aan het eind van de middag mochten de drie goede doelen samen een checque in ontvangst nemen
van maar liefst € 12.000! Dus ook € 4.000 voor Nica-Friends, een geweldig bedrag waar we vele
broodnodige leerspullen voor hebben kunnen kopen voor de Learning Centra.
Koen super bedankt voor je inzet en dat dit mogelijk werd! Hogeschool Avans bedankt dat wij één
van de doelen mochten zijn.
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Juni
De communicanten van Asten sloten op 30 juni hun communiejaar af en presenteerden ons de
cheque met de opbrengst van hun acties. Ook hier een super bedrag: € 1.055,50!
Met dit bedrag konden we weer 75 slechtziende kinderen helpen met een eigen brilletje, waardoor
hun zicht op het leven beter wordt! Communicanten nogmaals super bedankt.

Ook in deze maand ontvingen we een donatie van € 126 van onze bankrelatie ABN-AMRO, dit ter
compensatie van de bankkosten, die zij als bank aan ons dienen te berekenen voor het gebruik van
onze bankrekening. Een geste die wij zeer waarderen! Dank!
Juli/Augustus
Een negental vriendinnen van Kim Mooren liepen in juli samen de Nijmeegse Vierdaagse.
Doel: een prestatie voor zichzelf neerzetten natuurlijk én geld ophalen voor La Esperanza.
Samen 4 dagen 40km lopen is een geweldige prestatie en dat dat ook nog eens € 1.100 opleverde
voor LEG was helemaal top. Deze donatie is ingezet samen met het geld van Een Aarde (zie onder)
om noodzakelijke reparaties aan de Learning Centra uit te voeren. Bedankt dames ‘Gladde Idolen’!

September/Oktober
En ook Stichting Kringloopwinkel Een Aarde (www.eenaarde.nl) stond weer voor ons klaar
in 2019 met een geweldige bijdrage.
Met de Learning Centra gaat het goed, maar door het tekort aan vrijwilligers en de daarbij
behorende inkomsten was er geen geld voor dringend en noodzakelijk onderhoud.
Inkomsten zijn lager en kosten juist hoger doordat lokale vrijwilligers (tegen een geringe
vergoeding) op de LC’s moeten worden ingezet voor onderwijs.
De aanvraag die wij bij Een Aarde indienden voor het onderhoud van de Learning Centra
ten bedrage van € 5.000 werd gehonoreerd. Fantastisch. Een Aarde dus wederom bedankt.
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Kai Hoogenboom liep in Eindhoven de halve marathon uiteraard voor zichzelf,
maar óók om geld op te halen voor kinderen in Nicaragua.
In een prima tijd kwam hij over de finish, vermoeid en voldaan!
En dat met een hele mooie opbrengst voor Nica-Friends van € 260.
Goed gedaan Kai en super bedankt!
Ook Frenky van der Vorst wilde deze maand een super prestatie neerzetten door op één dag maar
liefst 40x de Rosier Sud in de Ardennen op te fietsen. Ca. 300km en 10.000 hoogtemeters.
Helaas moest hij dit door een blessure afzeggen en gaat hij in 2020 een nieuwe poging doen.
Mevrouw Anna van Eijk-Klomp
De oma van Karin van Eijk overleed op 11 oktober na een heel mooi leven.
De familie besloot samen dat er tijdens de dienst een collecte voor de
kinderen in Nicaragua gehouden zou worden.
Het land waar ook Karin en Tom zo graag hulp geven.
Zo gezegd zo gedaan … met een totale opbrengst van € 455.
Lieve familie … fantastisch en heel hartelijk dank.
Met de donatie van Kai en de familie Van Eijk hebben we in overleg met hen, voor
72 kinderen een goede rugzak met schoolspullen kunnen aanschaffen.
Daarmee kunnen al die kinderen verder werken aan hun betere toekomst.
Communicanten Asten
Ook voor schooljaar 2019/2020 mogen we weer het goede doel zijn bij de Communicanten
activiteiten in Asten.
Op 7 oktober vond de aftrap plaats en de activiteiten krijgen later in het schooljaar vervolg.

November/December
Begin december besloten we € 500 te doneren aan LEG, om de families die het echt nodig hebben
een kerstmaaltijd te kunnen geven. Samen met een donatie van de lokale gemeenschap hebben we
zo 152 gezinnen een fantastische kerst kunnen bezorgen.
Gezinnen die een ontzettend moeilijk jaar achter de rug hebben en die nu wél een fijne familie
kerstmaaltijd op tafel konden zetten.
Mooi dat de kinderen een goed gevulde zak eten mee naar huis konden nemen, Feliz Navidad!

Een mooie afsluiting van een goed jaar van hulp aan kids in Nicaragua.
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5. VOORUITBLIK EN OVERIG
Ook 2019 was een erg lastig jaar voor de armste bevolking van Nicaragua.
Positief is dat de (politieke) rust aan het terugkeren is met als gevolg minder geweld op straat.
Daarmee worden de reisadviezen positiever, kan het toerisme en de daarmee gepaard gaande
industrie zich weer verbeteren. Ook heeft dat tot gevolg dat er weer backpackers en vrijwilligers zich
in het land melden, met ook voor LEG meer hulp en financiële middelen.
We hopen dat dit zich zo voortzet in 2020 en dat LEG weer op meer vrijwilligers kan rekenen.
We hebben in 2019 weer veel mogen en kunnen doen voor de kinderen en hebben voor een bedrag
van € 26.243 aan donaties aan La Esperanza kunnen overmaken. Wat een geweldig bedrag en wat is
er veel mee gedaan.
Dus ja we zijn weer tevreden met wat we in 2019 hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van
het onderwijs in Nicaragua. Daar gaan we mee door en hopen de hulp verder te kunnen uitbreiden.
Na het vertrek in 2018 van Pauline is het nu Cindy die LEG leidt en dat met haar eigen passie
uitstekend doet.
Ze zet zich in voor betere begeleiding en opleiding van de Educadores en daarmee de kwaliteit van
het onderwijs aan de kinderen die de Learning Centra bezoeken.
Daar gaat ze mee verder in 2020 en wij zullen haar daarbij helpen waar mogelijk.
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 website: www.nica-friends.nl.
Verder vind je ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram.

Wij hopen ook in 2020 weer op jullie steun te mogen rekenen!
Hartelijk dank, muchas gracias.
Het bestuur,
Ton Hendrix
Sandra van Gerwen
Tommie Hendrix
Milie Flink
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6. FINANCIEEL VERSLAG
Onderstaand volgt de Balans en Winst- en Verliesrekening.
Alle opgenomen bedragen luiden in € (Euro).

Balans per 31-12-2019 (en vergelijk 2018)
31-12-2019

31-12-2018

Inventaris

0

0

Voorraden

0

0

Vorderingen

0

0

3.654

2.652

3.654

2.652

3.654

2.652

0

0

3.654

2.652

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen Vermogen
Schulden
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Winst- en Verliesrekening over 2019 (en vergelijk 2018)
2018

2019
OPBRENGSTEN
Donaties en giften
Overige opbrengsten

27.371

34.588

0

0

27.371

34.588

KOSTEN
Donaties aan La Esperanza Nicaragua
Bankkosten*

26.243

33.986

126

150

*: deze zijn in 2019 door de bank met een
donatie gecompenseerd!

Overige Kosten

Resultaat

26.369

34.136

0

0

1.002

452
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