Jaarverslag 2019
Inleiding
Er is veel gebeurd in Nicaragua dit jaar, iedereen heeft hard gewerkt. Wat er zoal door
de inzet van vrijwilligers is bereikt, leest u in dit jaarverslag. Er kon meer gedaan
worden, omdat er via de Vastenactie een grote donatie binnenkwam, door de
enthousiaste inzet en het harde werken van parochianen van Sint Jan de Doper
parochie Gouda. Ook gaf Giselle Rondeltap ons geld om de oude werkplaats te
verbouwen tot school.

Van werkplaats naar school
Van 1995 tot en met 2016 hebben we een
project gehad met een mooie
meubelwerkplaats waar veel vrouwen het
maken van meubels geleerd hebben,
dagelijks werd er gewerkt. De stoeltjes en
het speelgoed werden er gemaakt o.a.
voor de jaarlijkse kerstactie. In 1999
werden er na de wervelstorm Mitch 100
afdaken voor dakloze vrouwen gemaakt
door de vrouwen van de werkplaats, als
start voor een nieuwe woning. Door economische problemen en de schaarste aan hout
in de regio Chinandega moest de werkplaats stoppen na 21 jaar. Een toegekende
donatie is gebruikt om de werkplaats te verbouwen tot school, inmiddels geeft het
Politechnische Instituut Spanje haar lessen in het gebouw. Het is een middelbare
school met 30 á 35 leerlingen. De opening van het nieuwe schoolgebouw, op 8 maart
Vrouwendag, was een prachtig feest, georganiseerd door leraren en uitgevoerd door
leerlingen. Ook wordt er Engelse les gegeven door het “Helping de community
project”. Op vrijdag, zaterdag en zondag zitten er 30 leerlingen in de klas. Voor 2020
zijn er lessen in voorbereiding voor computeren, boekhouden, natuurgeneeswijzen en
apothekers-assistenten.
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Botanische schooltuin El Arbol
Sinds drie jaar onderhouden vrijwilligers van de
stichting de botanische schooltuin.
Dit jaar werd er een klaslokaal gebouwd op de tuin,
waardoor de kinderen tijdens de regentijd droog
kunnen zitten tijdens de lessen. Een heel nieuw
lesprogramma werd opgesteld en iedere middag van
maandag tot en met vrijdag werd er lesgegeven.
Lessen in rekenen, lezen, schrijven, Engels, milieu
educatie en gezondheidszorg voor 12 tot 20
leerlingen. Op de zaterdagen milieu educatie,
gezondheidszorg en Engels aan een groep van 12 tot
16 leerlingen.
Er werd kousenband geoogst, maar helaas was de
opbrengst van de andere groenten minder. Gelukkig kon er wel fruit uit de tuin
verdeeld worden. De vlindertuin is uitgebreid o.a. met verschillende soorten
heliconia’s. In de tuin zelf komen meer orchideeën en bromelia’s te staan.

2

Jaarverslag 2019
Medische brigades

Iedere twee maanden kwam de medische brigade naar de tuin of naar een dorp in de
omgeving zoals El Raizal. Het team hielp bezoekers met een gratis doktersconsult en
medicijnen. De opkomst varieerde tussen de 60 en 85 personen per keer.
De brigade bestaat uit twee basisartsen Roniel Martinez en Angelita Berrios en een
aantal assistenten. Zij controleren en noteren o.a. lengte, gewicht, temperatuur,
bloeddruk, leeftijd en de naam van de bezoekers.
Ook een natuurgeneeswijze arts maakt deel uit van de brigade. Vanuit haar visie op
gezondheid en goede zorg schrijft zij natuurgeneeswijze middelen voor.
Met geld van de Vastenactie konden we een goede (dokters)weegschaal, een
nevelapparaat voor kinderen die astma of bronchitis hebben, een glucosemeter en een
stethoscoop kopen.
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Kinderproject met Giselle Rondeltap

Twee leerlingen kunnen een extraatje heel goed gebruiken, daarom krijgen ze elke
maand een voedselpakket, financieel mogelijk gemaakt door een gift van Giselle
Rondeltap. En tevens betaalde zij voor de bijlessen op de botanische tuin, de bouw van
een klaslokaal en schoolartikelen voor de kinderen. Bovendien kreeg het voetbalteam
uit de wijk sportkleding en voetballen.

Helping the community project
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Het Engelse lesprogramma voor kinderen van de basisschool loopt inmiddels vijf jaar.
Lessen voor gevorderden zijn er op de Politécnica España school. Voor het vierde jaar
is er een programma voor de zesde-klassers van basisschool Ojo de Agua. Op zaterdag
geeft men les in het nieuwe lokaal op de botanische tuin. Ook is er een vrijwilliger die
daar Engelse bijlessen geeft van maandag tot en met vrijdag.
De coördinator van dit programma is David Berrios, hij 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.
Ter afsluiting van het schooljaar kregen alle leerlingen als beloning een rugzak vol met
schoolspullen voor het volgend jaar. De tuin en het klaslokaal bevinden zich in een
slechte wijk. De gezinssituatie voor de kinderen is moeilijk, armoede en kinderarbeid
zijn veel voorkomende sociale problemen. Als de kinderen ‘s-middags naar de bijlessen
komen, is dat een mooi en positief resultaat, waar we trots op zijn.

Bomenproject

De naam van de stichting El Arbol is vertaald: 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 een extra aantal bomen. Dit jaar
worden er o.a. avocado en pochote bomen geplant.
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Kerstactie 2019

Op de tuin worden spelletjes gedaan, eten, drinken en snoepjes( piñata) gegeven. Er
wordt prachtig Nicaraguaans houten speelgoed uitgedeeld aan 100 enthousiaste
kinderen, daarbij geholpen door de kinderen zelf.

Samenwerking met TIME4Life International, Modena, Italië

Met geld van Time4life geeft de stichting nu elke maand een voedsel- en hygiëne
pakket ter waarde van € 60,- aan twee weeskinderen uit de wijk El Limonal. Hun
moeder en nu ook hun oma zijn overleden Een vriendin van de moeder heeft deze
kinderen onder haar hoede genomen.
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Vastenactie parochie Sint Jan de Doper, in samenwerking met H. Johannes de Doper
geloofsgemeenschap te Boskoop.
Er werd, met een eigen project, meegedaan aan de landelijke Bisschoppelijke
Vastenactie en dit bracht maar liefst driemaal het streefbedrag op! Veel parochianen
hebben zich ingezet voor de Vastenactie t.b.v. het project van onze stichting. Er
werden veel verschillende activiteiten georganiseerd met als resultaat deze
fantastische opbrengst. Onze nieuwe secretaris, Jeanine Vermeulen, heeft een band
met deze geloofsgemeenschap. De opbrengst is in juni 2019 symbolisch aan het
bestuur overhandigd tijdens een eucharistieviering in de Johannes de Doper kerk in
Boskoop.
Eind 2019 werd het eerste deel van het geld uitgegeven aan de gezondheidspost en
gezondheidslessen. In 2020 zullen alle ontvangen gelden verder geïnvesteerd worden
voor milieu, educatie en gezondheidszorg.
Werkplan met Ministerie van Onderwijs (=MINED)
In 2019 is ons werkplan weer goedgekeurd en ondertekend door het Ministerie van
Onderwijs in Managua. Ook voor 2020 staat dit op de agenda. Op die manier wil de
overheid inzicht en controle krijgen in wat de stichting doet op de scholen. Na de
politieke onrust in april, is de controle nog steeds versterkt. Nu moet er maandelijks
een evaluatie en planning verstuurd worden.
Bestuur
Helaas komt Louis van Vuuren, onze penningmeester/secretaris plotseling te
overlijden op 3 juni 2019. Hij is 13 jaar zeer betrokken geweest bij de stichting in het
bestuur en als fondswerver. Bovendien was zijn adres ook het postadres van stichting
El Arbol. Sinds begin 2020 is het postadres van de stichting Von Sieboldstraat 11,
2771 TL te Boskoop. Dit is het adres van de secretaris Jeanine Vermeulen en de nieuwe
penningmeester Hans Snabel. Het bestuur overlegt regelmatig via een whatsappgroep,
men wisselt (foto)materiaal en informatie uit. Zo wordt het bestuur in Nederland meer
betrokken bij het dagelijkse werk van de vrijwilligers in Chinandega.
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Nieuw is het lokaal bestuur In Nicaragua, de leden zijn:
Saskia van Vuuren voorzitter, coördinatie van het project
David Berrios vice voorzitter, Engelse lessen en begeleiding van vrijwilligers
Felix Almendaris, penningmeester
Angela Berrios, coördinatie van de medische brigades, gezondheids- en
natuurgeneeswijze lessen
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 1093 likes. De Instagram account: foundationelarbol krijgt
regelmatig updates over de botanische tuin, de school, de Engelse lessen, bijlessen,
medische brigades, voedselpakketten en kerstactie in de vorm van beeldmateriaal.
Dit geeft een goed inzicht in ons werk ter plaatse. We hebben 949 berichten gepost en
279 volgers.
Financieel jaarverslag 2019
De stichting staat nu ruim tien jaar ingeschreven als juridische rechtspersoon, in het
register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nicaragua (MIGOB). Het
financieel jaarverslag 2019 is op tijd ingediend bij de overheid en goedgekeurd.
De stichting voldoet aan de eisen opgesteld door de Nicaraguaanse regering, het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs. Deze keer met de
verplichting een accountantsverklaring te overleggen opgesteld door een CPA voor het
financieel verslag.
Samenvatting 2019
De werkplaats is verbouwd tot school
De botanische tuin heeft nu een klaslokaal
De lessen in de tuin werden uitgebreid met bijlessen, Engelse lessen, milieu educatie
en gezondheidslessen
Succesvolle inzameling met eigen project tijdens de landelijke Vastenaktie
8

Jaarverslag 2019
Bestuurssamenstelling is veranderd:
Voorzitter: Saskia van Vuuren
Vice voorzitter: Annelies van Weezel
Secretaris: Jeanine Vermeulen
Penningmeester: Hans Snabel
Bestuurslid: Merel Knipping
Bestuurslid: Marijke van Roij
Nieuw secretariaatadres

Stichting El Arbol
P/a Von Sieboldstraat 11
2771 TL Boskoop
v
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