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Het	  bomenproject	  ,	  dat	  gestart	  werd	  in	  het	  dorpje	  San	  benito	  Nº	  1	  op	  de	  middelbare	  
school	  in	  2012	  heeft	  een	  vervolg	  gekregen	  in	  2013.	  
Op	  dezelfde	  school	  werden	  op	  wereldmilieudag,	  op	  het	  schoolterrein	  zelf,	  fruitbomen	  
geplant.	  Tevens	  werd	  het	  project	  uitgebreid	  naar	  een	  kleuter	  en	  basisschool	  in	  de	  wijk	  
El	  Limonal	  in	  Chinandega	  waar	  op	  dezelfde	  dag	  ook	  fruitbomen	  werden	  geplant.	  	  

Milieu	  educatie	  lessen	  	  Op	  de	  San	  Benito	  Nº	  1	  	  school	  zijn	  (interactieve)	  milieu-‐
educatielessen	  gegeven	  met	  de	  nieuw	  aangeschafte	  beamer	  over	  de	  bedreigde	  
diersoorten	  in	  Nicaragua.	  Er	  is	  nu	  ook	  contact	  met	  een	  Nederlandse	  school,	  de	  groene	  
basisschool	  de	  Kariboe	  uit	  Heemskerk,	  waar	  de	  stichting	  gevestigd	  is.	  Er	  werd	  les	  
geven	  aan	  groep	  6	  en	  7	  over	  Nicaragua,	  met	  aandacht	  voor	  het	  milieu	  en	  de	  bedreigde	  
diersoorten.	  Meester	  bas	  heeft	  beloofd	  om	  begin	  2014	  een	  inzameling	  te	  gaan	  houden	  
een	  aantal	  klassen	  voor	  de	  scholen	  in	  Nicaragua	  waarmee	  stichting	  El	  Arbol	  
samenwerkt,	  in	  San	  benito	  en	  El	  Limonal.	  

Universiteit	  UNAN	  ,	  Leon	  vroeg	  of	  El	  Arbol	  een	  boekje	  uit	  zou	  kunnen	  geven	  over	  de	  
thesis	  van	  de	  masterstudie	  “plattelands-‐educatie	  en	  ontwikkeling”,	  die	  de	  voorzitster	  
van	  de	  stichting	  verdedigde	  in	  December.	  Dit	  boekje	  zou	  kunnen	  dienen	  op	  de	  
universiteit	  voor	  studenten	  hoe	  je	  een	  milieu	  educatieproject	  kunt	  opzetten.	  De	  
studiebegeleidster	  van	  de	  UNAN	  van	  deze	  thesistekst	  verklaarde	  zich	  bereid	  hieraan	  
mee	  te	  werken.	  

La	  Boletina,	  het	  gratis	  magazine	  voor	  meiden	  en	  vrouwen	  werd	  weer	  uitgedeeld	  in	  
samenwerking	  met	  Flora	  Moira,	  directrice	  van	  de	  lagere	  school	  in	  de	  arme	  wijk	  El	  
Limonal	  in	  Chinandega.	  

Koken	  voor	  ondervoede	  kinderen	  werd	  wederom	  gedaan	  in	  de	  comedor	  
infantil	  van	  de	  Nicaraguaanse	  verening	  Huellas	  Juveniles	  in	  Corinto,	  	  d.m.v.	  	  
inkoop	  van	  voedsel	  en	  helpende	  handen	  bij	  de	  voedselbereiding.	  	  

De	  kerstaktie	  werd	  dit	  jaar	  uitgebreider	  gevierd	  vanwege	  het	  bezoek	  van	  de	  
penningmeester	  Louis	  van	  Vuuren	  aan	  Chinandega.	  De	  aktie	  was	  mogelijk	  dankzij	  
fondsgeld	  van	  stichting	  Leo	  Bijl	  te	  Vierhouten	  en	  privedonateurs.	  



We	  vierden	  het	  feest	  drie	  opeenvolgende	  dagen	  op	  verschillende	  plaatsen.	  	  
Als	  eerste	  gingen	  we	  naar	  de	  kleuterschool	  in	  het	  dorpje	  San	  Benito	  Nº	  2.	  	  
Vervolgens	  naar	  Corinto	  voor	  de	  ondervoede	  kinderen	  van	  de	  comedor	  infantile.	  	  
De	  derde	  en	  laatste	  dag	  bezochten	  we	  de	  gehandicapte	  kinderen	  van	  de	  gehandicapte	  
vrouwen	  organisatie	  in	  Chinandega.	  	  
Biologieleraar	  Francisco	  Molieri	  heeft	  wederom	  milieules	  gegeven	  over	  het	  nut	  van	  
bomen	  in	  de	  natuur.	  	  
De	  kinderen	  kregen	  kleurig	  houten	  speelgoed	  	  gemaakt	  door	  onze	  werkplaats	  Los	  
Laureles;	  dit	  keer	  eendjes	  op	  wielen	  en	  helicopters.	  In	  totaal	  werden	  er	  96	  stuks	  
speelgoed	  gemaakt.	  Verder	  was	  er	  als	  gebruikelijk	  een	  kindervoorstelling	  met	  een	  
clown,	  speelden	  we	  piñatas	  en	  deelden	  zakjes	  snoep	  uit.	  	  
	  

Ons	  werkgelegenheidsproject	  en	  meubel/timmerwerkplaats	  Los	  Laureles	  bestaat	  	  
18	  jaar	  en	  heeft	  nu	  twee	  jaar	  lang	  een	  jonge	  bedrijfsleider,	  Erling	  Andrades.	  	  
Het	  gaat	  niet	  altijd	  voor	  de	  wind	  met	  de	  werkplaats.	  Toch	  weten	  zij	  in	  de	  momenteel	  
slechte	  economische	  tijden	  en	  schaarste	  aan	  goed	  timmerhout	  het	  hoofd	  boven	  water	  
te	  houden.	  
Rotary	  Club	  Chinandega	  gaf	  ook	  dit	  jaar	  weer	  orders	  aan	  de	  werkplaats.	  	  
Zo	  werd	  voor	  het	  gezondheidscentrum	  El	  Rosario	  een	  deur	  en	  deurpost	  gemaakt	  en	  
geplaatst	  alsmede	  twee	  tafels	  voor	  de	  apotheek.	  	  
De	  werkplaats	  kreeg	  ook	  nog	  een	  donatie	  van	  500	  euro	  voor	  de	  aanschaf	  van	  
gereedschap	  van	  Saamhorigheidsgroep	  Heemstede.	  In	  december	  werd	  van	  deze	  
donatie	  al	  het	  eerste	  gereedschap	  gekocht,	  namelijk	  een	  compressor.	  	  
Van	  het	  resterende	  bedrag	  zal	  nog	  meer	  gereedschap	  gekocht	  worden	  in	  2014.	  

Zonneoven-‐project.	  Van	  de	  drie	  zonneovens,	  die	  de	  stichting	  rijk	  is	  werden	  er	  twee	  
voor	  langere	  tijd	  uitgeleend	  aan	  de	  Nicaraguaanse	  vereniging	  Huellas	  Juveniles	  om	  te	  
koken	  voor	  de	  ondervoede	  kinderen	  in	  hun	  Comedor	  Infantile.	  Zo	  wordt	  op	  brandhout	  
bespaard	  en	  is	  het	  niet	  in	  de	  rook	  te	  hoeven	  staan	  veel	  gezonder	  voor	  de	  	  kokkin.	  

Het	  bezoek	  aan	  El	  Arbol	  	  Nicaragua	  	  door	  penningmeester	  Louis	  van	  Vuuren	  (	  82	  jaar	  
oud)	  van	  19	  november	  2013	  tot	  en	  met	  7	  januari	  2014	  was	  een	  groot	  success.	  	  
Louis	  heeft	  met	  eigen	  ogen	  kunnen	  zien	  waar	  het	  project	  geld	  aan	  besteed	  wordt	  en	  
hoe	  de	  projecten	  lopen.	  Hij	  heeft	  de	  administratie	  in	  Nicaragua	  doorgenomen	  en	  
gezien	  welke	  verplichtingen	  een	  buitenlandse	  stichting	  in	  Nicaragua	  heeft	  met	  het	  oog	  
op	  belastingen	  en	  overheidsinstellingen	  zoals	  de	  Ministeries	  van	  Binnenlandse	  en	  
Buitenlandse	  Zaken.	  Tevens	  heeft	  hij	  een	  presentatie	  gegeven	  over	  de	  Tweede	  
Wereldoorlog,	  die	  hij	  zelf	  meemaakte,	  op	  de	  	  middelbare	  school	  San	  Benito	  Nº	  1	  
school	  en	  de	  Politecnico	  España	  middelbare	  school.	  

	  

	  

	  



	  

Het	  bestuur	  	  kwam	  in	  de	  zomer	  in	  Heemskerk	  bijeen	  voor	  haar	  jaarlijkse	  
bestuursvergadering.	  Twee	  bestuursleden	  hebben	  het	  beleidsplan	  2013-‐	  2016	  
opgesteld.	  	  Deze	  werd	  goedgekeurd	  door	  het	  bestuur	  en	  is	  nu	  op	  de	  website	  voor	  
iedereen	  toegankelijk.	  Op	  dezelfde	  plaats	  is	  het	  financiele	  verslag	  en	  jaarverslag	  te	  
vinden.	  De	  reden	  dat	  de	  documenten	  online	  ter	  inzage	  staan	  is	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  
nieuwe	  wettelijke	  voorschriften	  die	  worden	  gesteld	  aan	  het	  hebben	  van	  de	  ANBI-‐
status	  die	  we	  als	  stichting	  hebben.	  

De	  website	  van	  de	  stichting	  www.elarbol.nl	  wordt	  zeer	  regelmatig	  bijgewerkt	  met	  
laatste	  nieuws	  door	  onze	  webmaster	  en	  bestuurslid	  Peter	  Kenninck.	  	  	  
De	  facebookpagina	  van	  de	  stichting	  wordt	  ook	  altijd	  actueel	  gehouden,	  zie	  
www.facebook.com/foundationelarbol.	  We	  krijgen	  steeds	  meer	  likes	  en	  dus	  meer	  
bereik	  onder	  het	  publiek	  in	  verschillende	  landen.	  

Stichting	  	  El	  Arbol,	  welke	  sinds	  vier	  jaar	  legaal	  ingeschreven	  staat	  als	  juridische	  
rechtspersoon	  in	  het	  register	  van	  het	  ministerie	  van	  binnenlandse	  zaken	  in	  Nicaragua	  
(MIGOB)	  heeft	  ook	  dit	  jaar	  haar	  financiele	  jaarverslag	  op	  tijd	  ingediend	  bij	  de	  overheid.	  
Hierbij	  kreeg	  zij	  werderom	  hulp	  van	  de	  Nicaraguaanse	  accountant	  Felix	  Almendares,	  
die	  als	  vrijwilliger	  voor	  de	  stichting	  de	  financieële	  jaarrekening	  opstelde.	  Tevens	  werd	  
verlenging	  aangevraagd	  van	  ons	  contract	  met	  MINREX,	  het	  ministerie	  van	  
buitenlandse	  betrekkingen	  

Voor	  wat	  betreft	  lopende	  rechtzaken	  is	  niets	  veranderd	  in	  2013.	  Nog	  altijd	  loopt	  	  een	  
rechtzaak	  van	  de	  stichting	  tegen	  een	  Nicaraguaanse	  vereniging	  om	  te	  proberen	  de	  
bossen	  aangekocht	  met	  geld	  van	  Nederlandse	  ontwikkelingshulp	  te	  beschermen.	  	  
Wel	  heeft	  een	  gemeenteraadslid	  gevraagd	  of	  de	  stichting	  weer	  actief	  wil	  worden	  in	  het	  
beheer	  van	  betreffend	  bos.	  De	  stichting	  staat	  hiervoor	  open	  als	  de	  politiek	  en	  de	  
dorpsbevolking	  het	  mogelijk	  maken	  om	  hier	  weer	  te	  kunnen	  werken.	  

Samenvatting	  2013;	  er	  gebeurde	  veel…..	  	  

-‐	  het	  bezoek	  van	  de	  penningmeester	  aan	  Nicaragua	  gecombineerd	  met	  een	  	  
	  	  grootse	  kerstaktie.	  
-‐	  een	  scholenband	  gestart	  met	  de	  milieu	  school	  Kariboe	  uit	  Heemskerk.	  
-‐	  het	  bomenproject	  nu	  ook	  op	  een	  tweede	  school:	  in	  El	  Limonal.	  
-‐	  er	  is	  een	  nieuwe	  school	  betrokken	  geraakt	  bij	  de	  stichting	  Escuela	  politecnica	  España-‐	  	  
-‐	  sterkere	  band	  met	  de	  Nicaraguaanse	  jeugdvereniging	  Huellas	  Juveniles.	  
-‐	  milieu	  educatie	  lessen	  over	  bedreigde	  diersoorten	  op	  Middelbare	  scholen	  	  
	  


