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Inleiding	  
Wat	  gebeurde	  er	  in	  het	  afgelopen	  jaar?	  
We	  hebben	  bezoek	  gehad	  van	  ons	  bestuurslid	  
Peter	  Kenninck.	  Er	  zijn	  twee	  weken	  twee	  vrij-‐
willigsters	  uit	  de	  Verenigde	  Staten	  geweest,	  die	  
o.a.medische	  brigades	  uitgevoerd	  hebben	  en	  
wij	  hebben	  er	  een	  vervolg	  aan	  gegeven.	  	  
Er	  is	  een	  nieuw	  project	  gestart	  genaamd	  “Hel-‐
ping	  the	  community”	  waarbij	  engelse	  les	  wordt	  
gegeven.	  
	  
Medische	  brigades	  
Er	  werden	  in	  totaal	  vijf	  medische	  brigades	  ge-‐
houden	  in	  de	  dorpen	  La	  Bolsa,	  La	  Mora,	  Santa	  
Matilde	  en	  op	  de	  vulkaan	  Casitas.	  Er	  werden	  
meer	  dan	  	  driehonderd	  pacienten	  geholpen	  
met	  een	  gratis	  doctorconsult	  en	  gratis	  medicij-‐
nen.	  Alle	  pacienten	  waren	  arm	  	  
en	  wonen	  op	  het	  platteland	  en	  vooral	  	  
vrouwen	  en	  kinderen.	  
De	  medicijnen	  werden	  door	  de	  stichting	  ge-‐
kocht	  met	  behulp	  van	  een	  donatie	  van	  Darlene	  
Soderberg.	  De	  doktoren	  zijn	  nieuwe	  vrijwil-‐
ligers,	  Nicaraguaanse	  doktoren,	  Ronny	  	  Josue	  
Martinez	  Gonzalez	  en	  Juan	  Alfonso	  Corea	  Bra-‐
vo	  die	  graag	  hun	  eigen	  land	  willen	  helpen.	  
	  
Helping	  the	  community	  	  
Samen	  met	  een	  groep	  Nicaraguaanse	  vrijwil-‐
ligers	  onder	  leiding	  van	  de	  Engelse	  leraar	  An-‐
tonio	  David	  Berrios	  hebben	  we	  een	  kleine	  
school	  opgericht	  in	  een	  gehuurd	  school	  ge-‐
bouw	  voor	  kinderen	  van	  de	  basisschool	  om	  
Engelse	  les	  te	  geven.	  Er	  zijn	  verschillende	  les-‐
groepen,	  door	  de	  weeks	  en	  in	  de	  weekenden.	  
Het	  eerste	  niveau	  Engels	  is	  reeds	  volbracht	  en	  
alle	  leerlingen	  gingen	  over	  naar	  het	  tweede	  
niveau.	  Ons	  doel	  is	  dat	  zo	  de	  kinderen	  later	  
meer	  kans	  maken	  op	  werk.	  Weinig	  mensen	  in	  
Nicaragua	  spreken	  Engels	  en	  onze	  lesmethodes	  
zijn	  kwalitatief	  beter	  dan	  op	  de	  openbare	  scho-‐
len.	  Daar	  begint	  de	  engelse	  les	  pas	  op	  de	  mid-‐
delbare	  school.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
De	  kinderen	  krijgen	  interactief	  les	  met	  power-‐
point	  presentaties,	  spelling	  bee,	  zang	  en	  voor-‐
dracht.	  	  
Zodat	  het	  aantrekkelijk	  voor	  ze	  is	  en	  ze	  geen	  
angst	  hebben	  om	  in	  publiek	  te	  spreken.	  
	  
Botanische	  educatieve	  schooltuin	  
De	  schoolkinderen	  hebben	  biologische	  kousen	  
band	  en	  komkommers	  gegeten,	  die	  ze	  zelf	  in	  
de	  tuin	  gekweekt	  hebben.	  De	  mangobomen	  
geven	  veel	  mango	  ’	  s	  die	  uitgedeeld	  worden	  in	  
de	  wijk.Er	  is	  een	  groot	  gedeelte	  van	  een	  hek	  
aangelegd,	  een	  toegangspoort.	  irrigatie,	  riole-‐
ring	  en	  electriciteit.	  Vele	  stronken	  zijn	  uitge-‐
graven	  door	  Italiaanse	  vrijwilligers	  en	  onkruid	  
verwijderd	  door	  Nicaraguaanse	  vrijwilligsters.	  
Het	  tuinontwerp	  is	  af,	  nu	  nog	  verdergaan	  met	  
aanplanten	  en	  compost	  maken.	  Er	  wordt	  nog	  
gewerkt	  aan	  de	  officieele	  papieren	  voor	  de	  
grondeigendommen.	  
	  
Kerstaktie	  werd	  dit	  jaar	  het	  grootst	  gevierd	  
op	  de	  basis	  en	  kleuterschool	  Miriam	  Aguirre	  in	  
San	  Benito	  samen	  met	  Peter	  Kenninck	  d.m.v	  
houten	  educatief	  speelgoed,een	  clown	  met	  
milieu	  educatie,	  piñata,sap	  en	  snoep.	  Dit	  werd	  
mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  donatie	  van	  stich-‐
ting	  Leo	  Bijl	  uit	  Vierhouten.	  Bij	  de	  jeugdvereni-‐
ging	  huellas	  juveniles	  in	  Corinto	  deden	  we	  mee	  
met	  een	  donatie	  van	  een	  Nicaraguaanse	  do-‐
nante	  en	  bij	  de	  gehandicapte	  vrouwen	  organi-‐
satie	  in	  Chinandega	  konden	  we	  kadootjes	  uit-‐
delen	  door	  de	  bijdrage	  van	  Darlene	  Soderberg	  
en	  Solveigh	  Christiansen.	  
	  
Los	  Laureles,	  ons	  duurzame	  werkgelegen-‐
heidsproject	  in	  de	  vorm	  van	  een	  meubel-‐	  en	  
timmerwerkplaats	  is	  lid	  van	  de	  nieuwe	  kamer	  
van	  koophandel	  voor	  houten	  meubelen	  te	  Chi-‐
nandega	  geworden.	  Hierdoor	  kreeg	  het	  toe-‐
gang	  tot	  een	  nieuw	  netwerk,	  waardoor	  het	  	  
mee	  kan	  doen	  aan	  een	  project	  van	  de	  EU,	  ge-‐
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naamd	  cavama	  waarbij	  gratis	  technische	  oplei-‐
dingen	  worden	  gegeven.	  	  
Tevens	  doet	  het	  project	  mee	  aan	  administra-‐
tieve	  en	  bedrijfsopleidingen	  die	  gratis	  verstrekt	  
worden	  door	  het	  ministerie	  van	  economische	  
zaken	  MEFCCA.	  Er	  werden	  60	  schoolbankjes	  
gemaakt	  met	  geld	  van	  time4life	  voor	  de	  el	  
limonal	  school.	  Gereedschap	  kon	  aangekocht	  
worden	  door	  een	  gift	  van	  de	  saamhorigheids-‐
groep	  Heemstede.	  
	  
Bestuurslid	  op	  bezoek	  
We	  waren	  erg	  blij	  dat	  het	  enige	  bestuurslid	  dat	  
Nicaragua	  nog	  niet	  uit	  eigen	  bevindingen	  ken-‐
de	  nu	  bij	  ons	  langs	  is	  geweest	  voor	  drie	  weken.	  
Peter	  Kenninck	  heeft	  de	  projecten	  leren	  ken-‐
nen,	  het	  kantoor	  en	  de	  Nicaraguaanse	  boek-‐
houding.	  Hij	  deelde	  	  	  
schoolbankjes	  uit	  voor	  de	  el	  limonal	  school	  en	  
deelde	  kadootjes	  uit	  tijdens	  de	  kerstaktie	  in	  de	  
Miriam	  Aguirre	  School.	  
	  
Huellas	  Juveniles	  de	  Nicaraguaanse	  
jeugdvereniging	  in	  Corinto	  kreeg	  kleding	  en	  
kado’s	  met	  kerst	  voor	  hun	  ondervoede	  kin-‐
deren	  project.	  Ook	  werd	  er	  door	  helping	  the	  
community	  een	  vrijwilligster	  opgeleid	  om	  en-‐
gelse	  les	  te	  geven.	  Tevens	  gebruiken	  ze	  in	  hun	  
gaarkeuken	  nog	  steeds	  onze	  twee	  zonneovens	  
om	  te	  koken	  op	  zonne	  energie.	  
	  
Time4Life	  Sinds	  mei	  2015	  werken	  we	  samen	  
met	  de	  Italiaanse	  NGO	  Time4Life	  International	  
uit	  Italie	  voor	  verbetering	  van	  het	  leven	  van	  de	  
schoolkinderen,	  die	  werken	  op	  de	  vuilnisbelt	  in	  
Chinandega.	  De	  meeste	  schooldagen	  van	  het	  
jaar	  wordt	  er	  een	  warme	  maaltijd	  verzorgd	  
voor	  alle	  280	  schoolkinderen	  in	  de	  wijk	  el	  
limonal	  vlakbij	  de	  vuilnisbelt.	  Elk	  jaar	  worden	  
er	  rugzakken	  en	  schriften	  en	  pennen	  aan	  alle	  
leerlingen	  uitgedeeld.	  Er	  zijn	  75	  leerlingen	  van	  
de	  school,	  die	  een	  beurs	  hebben	  en	  maande-‐
lijks	  kleding,	  schoenen	  en	  extra	  voedsel	  krijgen.	  
Kinderen,	  die	  op	  de	  grond	  slapen	  kregen	  een	  
bed,	  ook	  werden	  er	  fietsen	  uitgedeeld.	  	  
	  
La	  Boletina,	  het	  gratis	  feministische	  
magazine	  voor	  meiden	  en	  vrouwen	  werd	  weer	  
uitgedeeld	  	  deze	  keer	  tijdens	  de	  medische	  
brigades	  in	  de	  dorpen	  la	  Mora	  en	  la	  Bolsa.	  
	  
De	  nieuwe	  website,	  daar	  wordt	  nog	  altijd	  
aan	  gewerkt	  door	  Arno	  Schouten	  en	  we	  heb-‐
ben	  er	  nu	  ook	  een	  nieuwe	  vrijwilliger	  voor	  de	  
beedigd	  vertaler	  Leandro	  Ardiles.	  
	  	  	  

Waarmee	  kunt	  u	  Stichting	  	  
El	  Arbol	  als	  vrijwilliger	  helpen?	  
In	  Nederland	  zoeken	  we	  vrijwilligers	  voor	  	  
publiciteit,	  fondsenwerving,	  vertaalwerk	  en	  
anderlei	  bestuurswerk.	  	  
In	  Nicaragua	  hebben	  we	  stageplekken	  in	  de	  
stad	  Chinandega.	  	  
	  
Wat	  je	  kunt	  doen?	  
Uitbreiden/uitbouwen	  van	  de	  meubelwerk-‐
plaats	  op	  gebied	  van	  produktie,	  publiciteit	  en	  
bedrijfsvoering.	  	  
We	  zoeken	  mensen	  voor	  het	  	  geven	  van	  	  
computerles,	  engelse	  taalles	  aan	  volwassenen	  
en/of	  kinderen.	  Aanleg	  en	  onderhoud	  van	  de	  
botanische	  schooltuin.	  Het	  geven	  van	  milieu-‐
lessen	  op	  scholen	  behoort	  ook	  tot	  de	  mogelijk-‐
heden.	  	  
	  
Secretariaat	  in	  Nederland:	  
Louis	  van	  Vuuren	  	  	  	  
Luxemburglaan	  341	  	  	  
1966	  MC	  Heemskerk	  
Tel.	  0251-‐235769	  
	  
Hier	  kunt	  u	  ook	  de	  financiële	  jaarrekening	  en	  
jaarverslag	  opvragen.	  
	  
Bezoekadres	  in	  Nicaragua:	  
De	  Anton	  Che,	  3	  ½	  cuadras	  al	  sur,	  Chinandega.	  	  
Tel.	  00-‐505-‐2340-‐2376	  
E	  mail:	  	  	  	  elarbol@turbonett.com.ni	  
Website:	  www.elarbol.nl	  
KVK-‐nr.	  41195144	  	  	  RSIN	  	  807427391	  
	  
Uw	  financiele	  bijdrage	  kunt	  u	  storten	  op	  ING	  
bankrekening:	  	  
(IBAN)	  NL09INGB0007787115	  
t.n.v.	  Stichting	  El	  Arbol,	  Heemskerk.	  
	  
Stichting	  El	  Arbol	  heeft	  de	  ANBI-‐status	  	  
waardoor	  het	  mogelijk	  is	  om	  giften	  af	  te	  trek-‐
ken	  van	  uw	  inkomstenbelasting.	  	  
Zie	  voor	  meer	  informatie	  de	  website	  van	  de	  
Belastingdienst.	  	  
	  
Mailinglijst	  
Wilt	  u	  onze	  nieuwsbrief	  die	  eenmaal	  per	  jaar	  
verschijnt	  voortaan	  via	  E-‐mail	  ontvangen	  ?	  
Geef	  uw	  emailadres	  door	  via	  het	  	  
contactformulier	  op	  de	  website	  of	  een	  directe	  
email	  met	  uw	  verzoek	  naar:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
elarbol@turbonett.com.ni	  	  
Op	  deze	  wijze	  kunnen	  we	  	  besparen	  op	  	  
milieu	  en	  portokosten.	  


