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Helping	  the	  community	  
Het	  engelse	  les	  programma	  voor	  kinderen	  van	  de	  basisschool	  gaat	  het	  hele	  jaar	  door	  
op	  de	  zaterdagen	  er	  is	  nu	  ook	  een	  klas	  voor	  nog	  jongere	  kinderen.	  Coordinator	  is	  David	  
Berrios,	  hij	  is	  bevoegd	  leraar	  engels.	  Er	  zijn	  zes	  leraren	  en	  leraressen.	  
Ook	  is	  er	  in	  Corinto	  engelse	  les	  gegeven	  in	  samen	  werking	  met	  de	  jeugdorganisatie	  
Huellas	  Juveniles.	  
	  
Bomenproject	  
ER	  werden	  samen	  met	  studenten	  en	  bosbouwkundig	  ingenieur	  Emilio	  Romero	  42	  
fruitbomen	  geplant	  in	  de	  botanische	  tuin,	  o.a.	  limoen,	  sinaasappel,	  nispero,	  zapote,	  
avocado,	  guyaba,	  kruidnagel,	  alsmede	  ook	  timmerhoutbomen	  zoals	  laurel	  en	  ceder.	  
	  
La	  Boletina	  
Gratis	  magazine	  La	  Boletina,	  voor	  meisjes	  en	  vrouwen	  werd	  ook	  in	  2016	  weer	  
uitgedeeld	  op	  verschillende	  plaatsen.	  	  
	  
Comedor	  Infantil	  
We	  hebben	  in	  2016	  geen	  giften	  ontvangen	  voor	  het	  koken	  voor	  ondervoede	  kinderen	  
en	  konden	  daarom	  niet	  helpen	  met	  koken	  in	  de	  Comedor	  Infantil	  van	  Nicaraguaanse	  
vereniging	  Huellas	  Juveniles	  in	  Corinto.	  Wel	  gebruiken	  ze	  onze	  twee	  zonneovens	  om	  
op	  te	  koken.	  Met	  kerst	  hebben	  we	  wel	  weer	  kunnen	  helpen	  met	  het	  betalen	  van	  de	  
warme	  kerstmaaltijd	  voor	  de	  kinderen.	  	  
	  
Jaarlijkse	  kerstactie	  
De	  jaarlijkse	  kerstaktie	  werden	  er	  dit	  jaar	  drie	  en	  het	  meeste	  betaald	  door	  prive	  
donanten	  waarvan	  ook	  een	  deel	  vanuit	  Nicaragua	  zelf,	  Nederland,	  de	  Verenigde	  Staten	  
en	  NGO	  Time4Life	  International:	  de	  grootste	  was	  in	  het	  dorp	  Mitch	  in	  El	  Viejo	  waar	  
mensen	  wonen	  die	  na	  huricane	  Mitch	  hier	  naartoe	  gevlucht	  zijn.	  Tweehonderd	  
kinderen	  kregen	  een	  	  poppenkastspel	  te	  zien	  over	  het	  milieu,	  piñata,	  kadootjes,	  snoep	  
en	  sap.	  In	  de	  kerk	  Santa	  Catalina	  in	  samenwerking	  met	  pater	  Douglas	  Guevara	  die	  het	  
meest	  werkt	  met	  kinderen	  van	  alle	  geloofsrichtingen.	  
	  
	  
	  
De	  middelbare	  school	  Politecnico	  España	  
Solveig	  Cristiansen	  deed	  een	  donatie	  van	  200$	  aan	  de	  school.	  
We	  hebben	  er	  onze	  engelse	  lessen	  op	  school	  mee	  gefinancierd	  en	  we	  kregen	  er	  een	  
praktikante	  voor	  de	  administratie	  boekhouding	  Brenda	  Chavez	  die	  enkele	  maanden	  
gewerkt	  heeft	  aan	  de	  boekhouding	  van	  de	  stichting.	  Zo	  werden	  door	  haar	  de	  
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inkomsten	  bonnen	  gedigitaliseerd	  en	  een	  inventarisatie	  gemaakt	  van	  de	  bezittingen	  
van	  de	  stichitng	  wat	  op	  liep	  tot	  bijna	  100.000	  	  dollar.	  
	  
Werkglegenheidsproject	  Los	  Laureles	  
Het	  werkgelegenheidsproject,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  meubel-‐	  en	  timmerwerkplaats,	  
bestaat	  nu	  21	  jaar.	  De	  vorige	  bedrijfsleider	  werd	  geweldadig	  en	  is	  nu	  in	  de	  gevangenis,	  
de	  werkplaats	  is	  tijdelijk	  dicht	  tot	  er	  nieuwe	  werkers	  gevonden	  zijn	  en	  het	  werk	  met	  
Simplemente	  Madera	  afkomt.	  We	  zijn	  in	  overleg	  hierover	  met	  Otto	  Figueroa.	  Zo	  
zouden	  we	  kunnen	  gaan	  werken	  met	  FSC	  gekeurd	  hout	  en	  vrouwen	  werk	  kunnen	  
geven.	  Mocht	  dit	  niet	  lukken	  dan	  zijn	  er	  ideeen	  om	  een	  technische	  opleidingschool	  te	  
maken	  van	  de	  werkplaats	  met	  het	  technische	  opleidingsinstituut	  van	  de	  overheid	  
INATEC	  en	  de	  school	  Politecnico	  España.	  
	  
Samenwerking	  met	  TIME4Life	  International,	  Modena,	  Italie	  
Vanuit	  de	  Italiaanse	  organisatie	  time4life	  kwam	  het	  verzoek	  in	  2016	  of	  wij	  als	  stichting	  
El	  Arbol	  hen	  willen	  vertegenwoordigen	  in	  Nicaragua,	  omdat	  zij	  zelf	  geen	  officiele	  
vertegenwoordiging	  hebben	  hier.	  De	  Italiaanse	  organisatie	  gaf	  ons	  een	  mini-‐van,	  een	  
Hyundai	  Starex	  uit	  2003.	  De	  twee	  projecten	  die	  we	  samen	  uitvoerden	  zijn	  veranderd	  	  
omdat	  de	  schoolleiding	  geld	  en	  goederen	  stal	  van	  het	  project.	  De	  schoolleiding	  werd	  
door	  het	  ministerie	  van	  onderwijs	  vervangen.	  We	  gaan	  verder	  in	  de	  tijd	  dat	  de	  
Italianen	  driemaal	  per	  jaar	  zelf	  komen	  werken.	  In	  2017	  zal	  er	  gekeken	  worden	  hoe	  nu	  
verder	  te	  gaan	  met	  het	  project	  omde	  schoolkinderen	  op	  de	  Ojo	  de	  Agua	  school	  in	  El	  
Limonal	  en	  op	  de	  vuilnisbelt	  te	  blijven	  helpen.	  
	  
Werkplan	  met	  MINED	  
Het	  ministerie	  van	  onderwijs	  heeft	  een	  nieuwe	  politieke	  strategie	  en	  geeft	  geen	  
convenanten	  meer	  uit	  maar	  keurt	  werkplannen	  goed	  zodat	  vandaar	  uit	  gewerkt	  kan	  
worden	  op	  de	  scholen.	  We	  zijn	  hierover	  in	  overleg	  met	  het	  ministerie.	  
	  
	  
Botanische	  schooltuin	  El	  Arbol	  
De	  tuin	  heeft	  nu	  naar	  het	  rietsuikerveld	  toe	  een	  levende	  haag	  gekregen	  van	  100	  
piñuela	  planten,	  cactus	  soorten	  en	  bouganvillia.	  Het	  moet	  nog	  uitgroeien	  maar	  zal	  een	  
dichte	  haag	  gaan	  vormen	  tussen	  de	  16	  tiguilote	  bomen	  die	  er	  staan	  zodat	  er	  geen	  
honden	  meer	  naar	  binnen	  kunnen	  en	  mensen	  die	  fruit	  komen	  stelen	  en	  timmerhout	  en	  
leguanen	  doden	  of	  parkieten	  uit	  hun	  nesten	  halen	  voor	  de	  verkoop.	  Er	  zijn	  naast	  de	  42	  
bomen	  ook	  agave	  planten	  geplant.	  
Er	  zijn	  tweemaal	  milieu	  educatie	  lessen	  gegeven	  aan	  studenten	  in	  de	  tuin.	  
Zodra	  de	  legalisatie	  rond	  is	  kunnen	  we	  beter	  verder	  met	  de	  tuin,	  hierover	  wordt	  in	  
januari/	  februari	  2017	  beslist	  door	  de	  rechtbank	  en	  het	  ziet	  er	  zeer	  positief	  uit	  voor	  de	  
stichting.	  Zo	  zou	  er	  dan	  ook	  een	  gezondheidspostje	  kunnen	  komen	  .	  
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Medische	  Brigades	  
In	  maart	  is	  er	  nog	  een	  medische	  brigade	  uitgevoerd	  in	  het	  dorp	  Santa	  Matilde	  waar	  
meer	  dan	  100	  pacienten	  gratis	  geholpen	  werden	  door	  de	  arts	  Juan	  Alfonso	  Corea	  
Bravo.	  
	  
Luis	  Alberto	  Cortes	  
De	  familie	  Wim	  van	  Campen	  en	  Paulien	  Sikkelman	  geven	  elke	  maand	  65	  dollar	  aan	  een	  
familie	  in	  het	  dorpje	  El	  Javillito	  vlakbij	  Nandaime.	  Paulien	  heeft	  daar	  jaren	  geleden	  
vrijwilligerswerk	  gedaan.	  Marijke	  van	  Roij	  (bestuurslid	  El	  Arbol)	  weet	  daarvan.	  Ze	  doen	  
dat	  via	  de	  stichting	  El	  Arbol	  met	  een	  vijf	  jaren	  contract	  dat	  geeft	  aan	  hen	  
inkomstenbelastingvoordeel.	  Ze	  doneren	  voor	  de	  moeite	  hiervoor	  100	  euro	  per	  maand	  
op	  onze	  nederlandse	  ING-‐bankrekening.	  Ik	  haal	  het	  er	  dan	  af	  met	  onze	  pinpas	  in	  
Nicaragua	  en	  stort	  het	  op	  de	  Fisebank	  bij	  mij	  in	  	  de	  straat,	  waar	  ikzelf	  ook	  een	  
bankrekening	  ben	  begonnen	  om	  als	  ik	  in	  Nederland	  ben	  het	  geld	  ook	  te	  kunnen	  
overmaken.	  Wim	  en	  Paulien	  zijn	  bij	  ons	  langs	  geweest	  in	  Nicaragua	  en	  hebben	  het	  
botanische	  tuinproject	  gezien	  en	  waren	  enthousiast.	  
	  
De	  heer	  Monsma	  
Al	  sinds	  ruim	  een	  jaar	  geeft	  de	  heer	  Monsma	  een	  alternatieve	  huisarts	  uit	  
Heemskerk,die	  we	  kennen	  via	  bestuurslid	  Peter	  Kenninck	  en	  mij	  met	  ontspannings	  
sessies	  (chineng	  qigong)	  in	  de	  Heemskerkse	  duinen	  iedere	  maand	  10	  euro	  aan	  de	  
stichting.	  
	  
	  
BGCI	  
De	  Londense	  botanische	  tuinen	  verveniging	  waar	  we	  twee	  jaar	  geleden	  lid	  van	  werden	  
en	  tuinarchitecte	  Elisa	  Olivares	  als	  vrijwilligster	  door	  gevonden	  hebben	  heeft	  ons	  nu	  
geadopteerd	  kwa	  lidmaatschap	  geld	  dit	  was	  erg	  duur	  meer	  dan	  100	  euro	  en	  nu	  zijn	  we	  
gratis	  lid!	  
	  
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	  wordt	  zeer	  regelmatig	  door	  webmaster	  en	  
bestuurslid	  Peter	  Kenninck	  bijgewerkt	  met	  het	  laatste	  nieuws.	  Arno	  Schouten	  een	  
nieuwe	  vrijwilliger	  voor	  de	  stichting	  is	  op	  dit	  moment	  de	  website	  aan	  het	  actualiseren.	  
De	  facebookpagina	  van	  de	  stichting	  www.facebook.com/foundationelarbol	  wordt	  ook	  
constant	  actueel	  gehouden.	  We	  hebben	  op	  het	  moment	  634	  	  likes.	  
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Financieel	  Jaarverslag	  2016	  
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	  2016	  op	  tijd	  in	  gedient	  bij	  de	  overheid.	  
Hierbij	  kreeg	  zij	  wederom	  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	  de	  verpichte	  belasting	  ontheffing	  is	  aangevraagd	  bij	  de	  centrale	  
belastingdienst	  in	  Managua	  (	  DGI)	  
	  
Samenvatting	  2016	  
*	  start	  gemaakt	  met	  invullen	  van	  de	  botanische	  tuin	  
*	  Een	  nieuwe	  activiteit	  helping	  the	  community	  
*	  Bezoek	  van	  Wim	  van	  Campen	  en	  Paulien	  Stikkleman	  
*	  Problemen	  bij	  de	  meubelwerkplaats	  Los	  Laureles.	  
*Titel	  van	  het	  grondeigendom	  van	  de	  botanische	  tuin	  dichtbij.	  
Goede	  samenwerking	  met	  Time4life	  International	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


