Jaarverslag 2018
Inleiding
Ook in 2018 lukt het de stichting haar werkzaamheden in de regio Chinandega voort te
zetten. Het is in Nicaragua een roerig jaar geweest met veel protesten en onlusten
waardoor het werken niet altijd makkelijk was. In Chinandega blijft het relatief rustig,
de vrijwilligers van de stichting onder wie Saskia, projectleider en voorzitter van het
bestuur, pakken hun werkzaamheden na een korte onderbreking weer op. Wat er zoal
door de inzet van vrijwilligers is bereikt, leest u in dit jaarverslag.
Botanische schooltuin El Arbol
Het is al weer een paar jaar dat vrijwilligers van de stichting de botanische tuin
onderhouden en waar nodig herinrichten.
Dit jaar wordt er gewerkt aan een gebouwtje dat op de tuin staat. De stichting wil een
deel ervan gebruiken als medische post, om het geschikt te maken, is een verbouwing
noodzakelijk. Het dak wordt vernieuwd, muren gestuukt en er wordt een vloer gelegd.
Op de tuin woont een familie bestaande uit: Antonio en Sandra Romero met hun zoon
van 4 jaar oud. Ze wonen er om ongewenste bezoekers op afstand te houden en
nemen een deel van het onderhoud van de tuin op zich.
Antonio kweekt met succes: pipián, kalebas, en ananas. De recent geplante limoen- en
guyaba bomen zorgen voor hun eerste oogst. De “oude” bomen geven ook veel fruit,
o.a. prachtige citroenen, deze worden uitgedeeld aan leerlingen van de Ojo de Agua
basisschool en heerlijke mango´s zijn voor de buurtbewoners (vooral de jeugd).
De tuin is ook de locatie waar een deel van de Engelse lessen wordt gegeven.
Heerlijk in de open lucht in de schaduw van de amandelbomen,
Heel blij en verrast is het team in Nicaragua met de onverwachte komst van Jeanine
Vermeulen, twee maanden heeft ze voor de stichting in Chinandega, stad en regio,
gewerkt. Zij ontwerpt een kruidentuin met fontein, deze is inmiddels gerealiseerd.
Er groeien nu kruiden zoals basilicum, citroengras, verbena, munt, valeriaan en
koriander. Verder wordt de tuin verrijkt met een aantal nieuwe planten zoals agave,
gember, malva en heliconias.
Ook wordt er een begin gemaakt met het aanleggen van een vlindertuin, diverse
bloemen struiken zoals rozen, gentiaan,
san jose, flor de sacuanjoche roze en wit, amalia.
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Medische brigades
Deze brigades gaan dit jaar door, mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van de
Italiaanse organisatie Time4life. Iedere maand komt de medische brigade naar de tuin
en helpt bezoekers met een gratis doktersconsult en medicijnen. De opkomst varieert
tussen de 60 en 85 buurtbewoners/ personen per keer.
De brigade bestaat uit twee
basisartsen en een aantal
assistenten, zij controleren en
noteren o.a. lengte, gewicht,
temperatuur, bloeddruk, leeftijd en
de naam van de bezoekers.

In de loop van het jaar wordt de brigade versterkt met een natuurgeneeswijze arts ,
vanuit haar visie op gezondheid en goede zorg schrijft zij homeopathische
(genees)middelen voor.
Project Helping the community
Het Engelse lesprogramma voor kinderen van de basisschool loopt inmiddels vier jaar.
Lessen voor gevorderden zijn er op de Politécnica España school en voor het derde jaar
is er een programma voor de zesde klassen van basisschool Ojo de Agua, deze staat
naast de botanische tuin. Nieuw dit jaar zijn de milieu-educatie lessen aan de
leerlingen over alles wat groeit en bloeit in de tuin. Na afloop krijgen ze wat
biologische groenten of fruit mee afkomstig uit de tuin. De lessen worden gegeven op
zaterdag, de activiteiten worden financieel ondersteund door Time4Life International.
De coördinator is David Berrios heeft een lesbevoegdheid. Het Engelse lesprogramma
is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs waardoor de deelnemers het traject
kunnen afsluiten met een nationaal geldig diploma.
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Bomenproject
De naam van de stichting el arbol is de vertaling van de boom. Het planten van bomen
is altijd belangrijk geweest sinds de start van ons werk.
Gelukkig is er in de botanische tuin nog ruimte voor het planten van een aantal extra
bomen. Dit jaar worden er o.a. pochote bomen, kokosbomen, sterfruit,
sinaasappelboom, en cacao-en koffieplanten gezet.
Kerstactie 2018
Deze jaarlijkse actie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
Giselle Rondeltap uit Den Haag betaalt. Op een kleuterschool buiten de stad hebben
de kinderen een leuke middag door de komst van
de Kerstman.
Na een gezellige spelletjesmiddag krijgen alle
kinderen een cadeautje, veel blije gezichten ziet de
Kerstman aan het einde van de middag. In de
botanische tuin wachten vijfennegentig kinderen
uit de arme wijken El Limonal en Daniel Ortega op
de komst van de Kerstman.
De kinderen krijgen eerst een warme maaltijd aangeboden, waarna het tijd is voor
poëzie, zang en dans onder de mangoboom. Er wordt zoetigheid uitgedeeld en
natuurlijk krijgt ieder kind een cadeautje

Samenwerking met TIME4Life International, Modena, Italië
Helaas zijn er dit jaar geen vrijwilligers van deze organisaties afgereisd naar
Chinandega, de inzet van deze vrijwilligers wordt gemist.
Behalve de financiering van eerder beschreven activiteiten,is er een kleinschalig
project opgepakt, met geld van Time4life geeft de stichting nu elke maand een
voedsel- en hygiëne pakket ter waarde van € 60,- aan 4 weeskinderen uit de wijk el
Limonal.
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Samenwerking met H. Johannes de Doper geloofsgemeenschap te Boskoop
Er werd een lezing gehouden over de botanische tuin in Boskoop in de de H. Johannes
de Doper geloofsgemeenschap. De aanwezigen waren heel enthousiast en doneerden
spontaan aan het eind van de lezing geld. De werkgroep Groene Kerk heeft hiervoor de
uitnodiging gedaan , omdat zij dezelfde idealen heeft als de stichting el arbol. De basis
is gelegd om in de toekomst samen te gaan werken.

Werkplan met Ministerie van Onderwijs (=MINED)
In 2018 is ons werkplan weer goedgekeurd en ondertekend door het Ministerie van
Onderwijs in Managua. Ook voor 2019 staat dit op de agenda. Op die manier wil de
overheid inzicht en controle krijgen wat de stichting doet op de scholen Na de politieke
onlusten in april 2018 wordt de controle versterkt, maar gelukkig kunnen we ons werk
blijven doen en is er geen negatieve reactie vanuit de overheid op de activiteiten van
de stichting.
Bestuur
Peter Kenninck stapt uit het bestuur, na zijn jarenlange inzet, is het voor hem tijd voor
iets anders. We nemen op een goede manier deels afscheid van hem, want gelukkig
blijft hij actief als webmaster van de stichting. Het bestuur verwelkomt een nieuw lid,
Jeanine Vermeulen. Zij is net terug uit Nicaragua, na twee maanden vrijwilligerswerk
bij de stichting. Het werk heeft haar enthousiast gemaakt voor onze club en ze gaat
zich vanaf nu inzetten in Nederland voor de stichting el Arbol. Deze wisseling in het
bestuur wordt geformaliseerd tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering. Deze keer
ontmoeten en vergaderen de leden in Beverwijk . Via een whatsappgroep is het
mogelijk regelmatig te overleggen, fotomateriaal te versturen en informatie uit te
wisselen. Zo is het bestuur in Nederland meer betrokken bij de dagelijkse praktijk van
de vrijwilligers in Chinandega.
In het najaar nemen een aantal leden van het bestuur deel aan een voorlichtingsdag
van de Vastenactie. Onderwerp: waar dient een projectplan van een stichting aan te
voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor financiering vanuit het budget van
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vastenactie 2019. Er wordt in goed overleg een stevig, maar haalbaar projectplan
geschreven , dat na wat kleine aanpassingen wordt goedgekeurd, een mooi
vooruitzicht voor het komende jaar.
Website
De website van de stichting www.elarbol.nl wordt door webmaster Peter Kenninck
bijgewerkt met het laatste nieuws.
De facebookpagina van de stichting www.facebook.com/foundationelarbol wordt ook
geüpdate.
We hebben op het moment 839 likes. De Instagram account: foundationelarbol krijgt
regelmatig updates over de botanische tuin, de Engelse lessen, medische brigades,
voedselpakketten en kerstactie in de vorm van beeldmateriaal, dit geeft een goed
inzicht in ons werk ter plaatse. We hebben 705 berichten gepost en nu ongeveer 251
volgers.
Financieel jaarverslag 2018
Stichting El Arbol had in 2017 financieel een slecht jaar, de kosten waren hoger dan de
baten. Gelukkig is hier in de tweede helft van 2018 verandering in gekomen, meer
donateurs en inkomsten. De stichting staat nu ruim negen jaar ingeschreven als
juridische rechtspersoon, in het register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in
Nicaragua (MIGOB), het financieel jaarverslag 2017 is op tijd ingediend bij de overheid
en goedgekeurd, de stichting voldoet aan de eisen opgesteld door de Nicaraguaanse
regering. Hierbij krijgt ze, zoals altijd, hulp van de Nicaraguaanse accountant Felix
Almendares, een onmisbare vrijwilliger van de stichting, hij stelt de financiële
jaarrekening op.
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Samenvatting 2018
-Kruidentuin op de botanische tuin aangelegd en de
plantenrijkdom uitgebreid
-Nieuw bewoners op de tuin voor bewaking en hovenierswerk
-Versterking van het bestuur in de persoon van Jeanine
Vermeulen.
-Natuurgeneeswijze nu ook elke maand bij de medische brigade
-Voor 4 weeskinderen een maandelijks voedselpakket.
-Verbetering financiële situatie door goedgekeurde
projectaanvragen en nieuwe donaties.
-Samenwerking met de H. Johannes de Doper
geloofsgemeenschap in Boskoop met de werkgroep Groene
Kerk.
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