Jaarverslag 2017
Helping the community
Het engelse les programma voor kinderen van de basisschool heeft nu na de
gevorderde lessen op de Politecnica España school ook een lesprogramma voor de
zesde klaas baisschool op de school ojo de agua naast de botanische tuin betaalt door
de Italiaanse organisatie Time4Life International op de zaterdagen. De coordinator is
Lic. in Engels David Berrios. Wederom goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs
en met nationaal geldig diploma aan het einde voor kinderen die hun diploma halen.
Bomenproject
Van de fruitbomen limoen, sinasappel, nispero, zapote, avocado, guyaba, kruidnagel,
ook timmerhoutbomen mahonie, laurel, valse eik en ceder heeft 55% het overleeft en
zullen er nieuwe bomen bij geplant worden in 2018.
La Boletina
Gratis magazine La Boletina, voor meisjes en vrouwen werd ook in 2017 weer
uitgedeeld, deze keer tijdens de maandelijkse medische brigades.
Jaarlijkse kerstactie
De jaarlijkse kerstaktie werd dit jaar door prive donanten en ngo Time4Life
International betaalt. Het vond plaats in de botanische tuin met kinderen van de wijk
waarin de tuin ligt El Limonal naast de vuilnisbelt. Ongeveer 110 kinderen kregen warm
eten speelgoed,snoep, piñata en een educatief poppenkast spel.
Samenwerking met TIME4Life International, Modena, Italie
In 2017 heeft Alice Tarzariol de betaalde medewerkster van Time4liefe twee maanden
bij ons op onze vesting in Chinandega gewoond. Tevens twee weken het bestuurslid
Simone Marta. Alice en Simone hebben we geholpen met schoolkleding voor de
kleuterschoolleerlingen en voedsel en hygiene pakketen verstrekken. In november was
Nicola Chiardia in Chinandega , die we bijgestaan hebben met maaltijden op de school
in el limonal naast de tuin en voedselvertrekking in de wijk.Er werd een inventarisatie
gemaakt van de wijk el limonal waar zij en wij werken en een strategie opgesteld voor
de samenwerking met deze wijk en school naast de botanische tuin. Ze hebben
gekozen om verder te gaan met de Engelse lessen betalen van onze stichting op de
basisschool en maandelijks een medische brigade.
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Werkplan met MINED
In 2017 hebben we voor het eerst een goedgekeurd werkplan kunnen ondertekenen
met het ministerie van onderwijs in Managua. Ook voor 2018 staat dit op de agenda.
Hierdoor is het duidelijker voor de overheid wat een ngo doet op een school er is veel
controle vanuit de overheid en het heeft heel wat veranderingen gevraagd eer het
werkplan werd goedgekeud. We zijn erg trots op dat het gelukt is.
Botanische schooltuin El Arbol
De grond van de botanische tuin is nu eindelijk gelegaliseerd. Met geld van Solveigh
Christiansen werd dit met 100 kinderen piñata brood en sap en een prachtige
clownsvoortelling gevierd. De kinderen en ouders bleven in de regen nog genieten van
de clown.
Het onkruid wordt nu elke keer op tijd gewied doordat we nu een permanente
bewaking hebben, de heer Alfonso Gonzales, die op de tuin woont als bewaker met
zijn gezin , vrouw en zes kinderen, Smiling, Gabriel, Salvatore, Carlos, Jadiel, en Idalia..
Het huisje op de tuin kreeg een nieuw dak, 2 nieuwe houten ramen en ijzeren hekken
voor de ramen en een deur. Een stevig huisje is er gebouwd voor de wc. Rustieke
bankjes voor 20 leerlingen en/of pacienten werden er gemaakt. Tevens was er
groenten kweek, paprika en yucca. De eerste aangeplante fruitbomen geven oogst, de
papaya. De reeds oude bomen op de tuin geven ook fruit, limoenen voor de ojo de
agua basisschool en mango´s voor de buurtbewoners vooral de jeugd.
Er zijn lessen gegeven over bedreigde diersoorten. Ook werden er engelse lessen
gegeven in de openlucht toen de school geen klaslokaal beschikbaar stelde.
Een studiedag werd ondernomen naar het prive natuurgebied maria de la concepcion
om te zien hoe ze daar milieules geven in de vorm van een groen klaslokaal. Dit willen
we in 2018 in onze tuin installeren.
Naast lesgeven staat nog steeds de indeling met geneeskrachtige kruiden en droog
tropische Nicaraguaanse biodiversiteit op het programma voor de tuin. Zoals
fruitbomen, gebruiksplanten als koffie en cacao, heesters, struiken, cactussen en
succulenten.
Medische Brigades
De medische brigades zijn nu elke maand met een donatie van 300$ per maand van de
Italiaanse organisatie time4life. Er worden 50 tot 105 pacienten elke maand gratis
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geholpen met dokterconsult en medicijnen. Dit deden we op het platteland in het dorp
Las Chacaras en Ojo de Agua, verder elke maand in de botanische tuin zelf met
kinderen en ouders van de wijk el limonal naast de vuilnisbelt.
Bestuur
Het bestuur kwam in de zomer voltallig bijeen in Heemskerk voor haar jaarlijkse
bestuursvergadering. Per email houden we verder contact gedurende het jaar.
Website
De website van de stichting www.elarbol.nl werd zeer regelmatig door webmaster
Peter Kenninck bijgewerkt met het laatste nieuws. De facebookpagina van de stichting
www.facebook.com/foundationelarbol wordt ook ge-update. We hebben op het
moment 728 likes. Er is nu een Instagram account: foundationelarbol bijgekomen
waar we regelmatig updates doen over de botanische tuin, de engelse lessen en
medische brigades in de vorm van beeldmateriaal dit werkt heel illustratief ,we
hebben al 409 publicaties gedaan en 226 volgers gekregen.
Financieel Jaarverslag 2017
Stichting El Arbol, die ruim acht jaar legaal ingeschreven staat als juridische
rechtspersoon in het register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nicaragua
(MIGOB), heeft het financiële jaarverslag van 2017 op tijd in gedient bij de overheid en
is wederom goedgekeurd. Hierbij kreeg zij zoals altijd hulp van de Nicaraguaanse
accountant Felix Almendares, die als vrijwilliger voor de stichting de financiële
jaarrekening opstelde. Tevens werd er weer een verlenging aangevraagd van ons
contract met MINREX, het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen. Op de website
van MINREX Sysong staan onze projecten vermeld. Ook voor de verpichte jaarlijkse
IRbelasting werd in Managua bij de centrale landelijke belastingdienst ( DGI)
ontheffing aangevraagd.
Samenvatting 2017
Eerste verbouwing van het huisje op de botanische tuin
Een bewakers gezin op de botanische tuin
Titel verkregen voor grondeigendom van de botanische tuin
Verdere samenwerking met Time4life International
Elke maand medische brigade
Jaarverslag 2017

Pagina 3

