
 
  
 
 

 
STICHTING NICA-FRIENDS 

 
JAARVERSLAG 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Pagina 2 van 16 
 

 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 

1.  INLEIDING  
 
2.  SAMENSTELLING BESTUUR STICHTING NICA-FRIENDS  
 
3.  DOELSTELLING EN BELEID  
 
4.  ACTIVITEITEN 2020 
 
5.  VOORUITBLIK EN OVERIG  
 
6.  FINANCIEEL VERSLAG  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 

Pagina 3 van 16 
 

 

 

1. INLEIDING 

 
Met deze verslaggeving willen wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van 
Stichting NICA-FRIENDS over 2020 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 17 februari 2021 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 2020 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 2020 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 o.a. Kringloopwinkel Een 
Aarde in Asten en normaal ook van scholen en particulieren die sponsoracties organiseren. 
Door de Corona pandemie in 2020 echter zijn deze extra bijdrages helaas nihil geweest. 
 
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 gaf tot augustus 2020 leiding aan deze organisatie, waarna Roberto Picado het stokje 
overnam. Beiden zijn zeer kundig en gedreven en weten waar het geld terecht moet komen, bij de 
kinderen!  
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Roberto is de eerste Nicaraguaan die leiding aan La Esperanza geeft. Geboren en getogen in 
Matagalpa-Nicaragua, getrouwd, dochter van 5 en zoontje van 3 en woont al 8 jaar in Granada. 
Accountant van beroep, maar een passie voor het werk dat LEG doet. Heeft al bij meerdere NGO’s 
gewerkt. 
 
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 2020 
 
Vooraf:  
2018 was het jaar van de politieke onrusten in Nicaragua, met grote gevolgen voor de bevolking. 
Eind 2019 begon het land en het toerisme eindelijk weer wat op te krabbelen. 
Meteen in 2020 echter sloeg ook in Nicaragua Corona keihard toe en stortte alles weer in elkaar met 
grote gevolgen voor de armste lagen van de bevolking. 
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 daar is het nog steeds. 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$ 200 per kind per jaar). 
 

Nica-Friends besloot eind 2019 de groep studenten even niet verder uit te breiden, mede gelet op 
het achter blijven van nieuwe financiële middelen daarvoor. 
Toch sponsorden we in 2020 nog steeds 20 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. 
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Opmerking:  
De 2 studenten van het 5e jaar zijn beiden eind 2020 geslaagd en tijdens de laatste vergadering van 
2020 heeft het bestuur besloten voor het jaar 2021 het resterende aantal van 18 studenten te 
handhaven maar (voorlopig nog) niet uit te breiden. 
Reden daarvoor is dat Nica-Friends gekozen heeft voor het opnieuw financieren van een Educador. 

 

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. Geld dat 
deze kinderen niet hebben. 
 
La Esperanza Granada (LEG) heeft daarom 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.  
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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 deed het erg goed, maar o.a. door de Corona uitbraak hebben we helaas moeten vernemen dat 
hij met zijn studie en werkzaamheden bij LEG gestopt is. Zo jammer voor hem en zijn toekomst, maar 
dit gebeurt helaas. 
Tijdens de laatste vergadering van 2020 heeft het bestuur besloten een nieuwe Educador te gaan 
sponsoren, omdat het zo belangrijk is voor de continuïteit van de Learning Centra. De bijdrage van 
deze Educadores aan het onderwijs van de jonge kinderen daar is van essentieel belang. 
 

 
Onze andere Educador die we sponsoren, Erika de los Santos Aleman 
Molina doet het super goed.  
Zowel met haar studie, ze begint aan haar 3e jaar Engels nu, als ook bij LEG. 
Daar heeft ze nu zelfs de dagelijkse leiding toegewezen gekregen over een 
van de Learning Centra.  
Mooi haar ontwikkeling te zien. 

 
 
   
 

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. 25-
30) in 2020 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:  
 
Vooraf:  
2020 het jaar dat de boeken in gaat als het Corona jaar. Een impact op iedereen en allemaal, ook 
voor ons. Het opzetten en uitvoeren van speciale acties ging niet. Scholen dicht of beperkt open, 
Communicanten die geen communie konden doen, sponsor tochten die niet door gingen, etc. 
Het gevolg was dat ook onze activiteiten zeer beperkt waren in vergelijking met al die voorgaande 
jaren. Helaas en we hopen op een veel beter 2021.  
 
Januari/Februari 
Lieke van der Weijst (partner van ons bestuurslid Tommie) bezocht nog net voor de Corona uitbraak, 
samen met 2 vriendinnen La Esperanza. Enkele citaten uit haar bericht: 

 
Wat een bijzondere dag hebben wij gehad! Wat een geweldige 
organisatie is La Esparanza!  
En het was zó mooi om te zien hoe enthousiast alle vrijwilligers, 
docenten, educators en kinderen zijn!  
Het was heel speciaal om José en Erika te ontmoeten!  
Erika vertelde dat het goed met haar ging. Ze is nu de coördinator van 
een learning center. Regina had heel veel bewondering voor haar hoe 
ze deze rol vervulde op deze leeftijd met zoveel verantwoordelijkheid.  
Het was ook heel leuk om stickers van ‘Een Aarde’ op spullen te zien, 
zoals bijvoorbeeld op de kluisdeur op de highschool waar de laptops 
worden opgeborgen of op de whiteboards.  
We hebben op de highschool ook een aantal studenten gezien van Nica-Friends. Het was super 
leuk om met ze te praten! 
Het was echt een hele mooie dag en we hebben een hele goede indruk gekregen van deze 
geweldig organisatie! 
 

  
 
Van Kringloopwinkel Een Aarde in Asten ontvingen we een prachtige donatie van € 5.000 voor 
de aanschaf van whiteboards, woordenboeken en kindertablets voor educatieve doeleinden. 
Onderstaande video geeft een beeld van de eerste twee, de tablets volgden later in het jaar. 
 

 

https://youtu.be/4781FbVgqKg
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Maart 
Start van het Corona tijdperk en alle plannen werden voor iedereen anders. 
We lanceerden onze aanwezigheid op Geef.nl. Een site waar goede doelen zich kunnen presenteren 
en daarmee financiële steun kunnen zoeken. Via deze button kan dat bij ons: 
 

 
 
April 
Op 29 april 2013 is onze Stichting opgericht en dus bestonden we in 2020 al 
weer 7 jaar! Een hele tijd waarin we veel steun aan kinderen in Nicaragua 
hebben kunnen en mogen geven. 
Daar zijn we heel trots op en we hopen van harte dat we nog vele jaren hulp 
kunnen blijven geven.  
 
Onze actie Communicanten in Asten werd afgelast. 
 

De Learning Centra in Granada van LEG werden gesloten. 
 
 
Mei-Augustus 
In onze maandelijkse updates schreven we o.a.: 
 

‘De grote politieke onrusten van 2018 liggen nog vers in het geheugen en Covid19 komt daar 
snoeihard overheen… En een land als Nicaragua (evenals alle ontwikkelingslanden) heeft nu 
eenmaal geen vangnet van de overheid zoals wij dat kennen. 
Gevolg: iedereen op en voor zichzelf, nog hogere werkloosheid, armoede, geen eten, slechte 
gezondheidszorg, geen sturing van de overheid, grote  ellende dus. 
 
La Esperanza doet wat het kan voor hun scholieren en de families ervan.  
Lees over het Rice and Beans project van La Esperanza en we kunnen daar op aanvullen dat Nica-
Friends een bijdrage van € 500 daarvoor heeft overgemaakt. 
Dat help in ieder geval weer een aantal families in deze hele zware tijden daar.’ 

 

 
 

Hotel Con Corazon in Granada ondersteunt met haar activiteiten al vele jaren kinderen uit de armste 
wijken met hun studie. Het hotel startte in juni 2020 een actie om geld voor deze kinderen op te 
halen, omdat het zelf a.g.v. de pandemie nagenoeg geen inkomsten meer heeft. Ook werkt het hotel 
o.a. samen met LEG en we besloten een donatie van € 77,00 te doen. 
Voor meer info over het hotel, lees dit https://www.hotelconcorazon.com/impact/our-focus of kijk 
naar dit filmpje: https://youtu.be/_BJC7eEslo0 

https://www.hotelconcorazon.com/impact/our-focus
https://youtu.be/_BJC7eEslo0
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9646&backLink=https%3A%2F%2Fwww.geef.nl%2Fnl%2Fdoel%2Fnica-friends%2Fover-ons
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September/Oktober 
Bij La Esperanza vindt wisseling van de wacht plaats. Cindy Fair vertrekt na 2 jaar als actieve 
directrice en haar functie wordt over genomen door Roberto Picado. De eerste geboren Nicaraguaan 
die leiding gaat geven aan La Esperanza en we hebben er het volste vertrouwen in dat hij dat goed 
gaat doen. De communicatie tot op heden is perfect. 
 
De Learning Centra in Granada gaan na een lange lock-down eindelijk weer open met inachtneming 
van alle veiligheidsmaatregelen en uitstekende voorlichting aan de kinderen. De ouders hebben er 
vertrouwen in en sturen hun kinderen weer naar de centra. 
Eindelijk ook kunnen de 40 kindertablets voor de 4 Learning Centra, die Een Aarde gefinancierd 
heeft, in gebruik genomen worden en wat zijn de kinderen er blij mee! Een Aarde GRACIAS! 

 
 
Voor de ‘Double your impact’ actie van La Esperanza doneerden wij € 400 voor het ‘Rice 
and beans’ project van LEG, mede gelet op het feit dat 16 oktober ‘World Food Day’ was.  
 
 

November/December 
Het gaat echt niet goed in Nicaragua en vele families worden verder de armoede in gedrongen door 
Corona en het uitblijven van werk en inkomsten. 
Tel daarbij nog eens op dat Nicaragua in deze periode 2x getroffen werd door een orkaan van de 
hoogste categorie … Een land dus dat in diepe problemen verkeert en alle hulp kan gebruiken. 
Het ‘Rice and beans’ project van LEG is daarom hard nodig, ook voor de families van de kinderen die 
de Learning Centra bezoeken. 
Evenals voorgaande jaren besluiten we families extra te helpen met een fijne Kerstmaaltijd en zetten 
daarvoor een aparte actie op: ‘Rice, beans and more’. 
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Door fantastische donaties via de Geef.nl site én enkele ruimhartige donaties direct op onze 
bankrekening konden we maar liefst 100 gezinnen van kinderen uit de Learning Centra ongelooflijk 
blij maken met een hele ruime Kerstmaaltijd. 
Natuurlijk heel veel dank aan allen die gedoneerd hebben en een bijzondere dank aan Femke, 
die zelfs voor een prachtige donatie uit het verre Canada zorgde. 
 
In totaal deelde het hard werkende LEG team 180 Kerstmanden uit aan families, gevuld met 
rijst, bonen, meel, een hele kip, melk, olie, koekjes, koffie, toiletpapier, tandpasta, tandenborstels, 
zeep en de mand zelf natuurlijk. 
Wil je nog een keer de video zien van deze actie in Nicaragua, klik dan op de afbeelding hier 
beneden. 

 

Voor onze stichting fijn om een belabberd jaar 2020 toch nog zo te kunnen afsluiten en families in 
hoge nood een klein hart onder de riem te steken. Donaties die zonder meer goed terecht komen. 

 

5. VOORUITBLIK EN OVERIG 

 
Over het (Corona) jaar 2020 is al genoeg gesproken en geschreven en duidelijk is dat het ook voor 
onze Stichting lastig was. Nóg lastiger natuurlijk voor al die families in Nicaragua die geen back-up 
van een goed functionerende overheid hebben en verder de armoede worden ingeduwd. 
 
We hebben in 2020 gelukkig wel verder kunnen bijdragen aan het onderwijs van de kinderen en 
hebben voor een bedrag van € 18.696 aan donaties aan La Esperanza kunnen overmaken.  
Dus gezien de situatie in 2020 zijn we tevreden met wat we hebben kunnen bijdragen aan de 
verbetering van het onderwijs in Nicaragua. Daar gaan we mee door en hopen de hulp verder te 
kunnen uitbreiden. 
 
Cindy Fair die de organisatie van LEG verder geprofessionaliseerd heeft, is in 2020 terug getreden en 
blijft op de achtergrond wel hulp bieden. 
Roberto Picado heeft met veel passie de leiding overgenomen en daar hebben we het volste 
vertrouwen in. Ook hij 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 hij mee verder in 2021  en wij zullen hem 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.  

https://youtu.be/SPCI4KPyVtM
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Voor actuele informatie bezoek onze website: www.nica-friends.nl. 
Verder vind je ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram. 
 

    
 
Wij hopen ook in 2021 weer op jullie steun te mogen rekenen!  
Hartelijk dank, muchas gracias.  
 
Het bestuur, 
  
Ton Hendrix  
Sandra van Gerwen 
Milie Flink 
Tommie Hendrix 
 

   

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 31-12-2020 (en vergelijk 2019) 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

ACTIVA    

Inventaris 0  0 

Voorraden 0  0 

Vorderingen 0  0 

Liquide middelen 3.887  3.654 

 
3.887 

 
3.654 

    

PASSIVA    

Eigen Vermogen 3.887  3.654 

Schulden 0  0 

 
3.887 

 
3.654 
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Winst- en Verliesrekening over 2020 (en vergelijk 2019) 
 

  2020   2019 

OPBRENGSTEN      

Donaties en giften 19.140   27.371  

Overige opbrengsten 0   0  

  
19.140 

  

27.371 

      

KOSTEN      

Donaties aan La Esperanza Nicaragua 18.696   26.243  

Donatie aan hotel Con Corazon 
Nicaragua 

77     

Bankkosten* 
*: deze zijn in 2020 door de bank met een 
donatie gecompenseerd! 

134   126  

  
18.907 

  

26.369 

Overige Kosten 
 

0 
  

0 

 
 

 
  

 

Resultaat 
 

233 
  

1.002 

 
 
 

 


