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2015 
In 2015 hoopten wij met VIVOS “2.0” lokale ontwikkelings-
projecten voort te zetten in Nandaime en zichtbaarder te zijn in 
Diemen. Terugblikkend op dit jaar kunnen we concluderen dat 
het een succesvol jaar is geweest voor het nieuwe bestuur. 
Zoals u kunt lezen in het jaarverslag zijn er evenementen 
georganiseerd, donaties opgehaald en is er zelfs een project 
gerealiseerd.  

JANUARI 
Januari stond in het teken van de voorbereidingen van de Fiets 
en Wandelbeurs. VIVOS staat al een aantal jaar op deze beurs 
om Nicaragua als vakantieland te promoten. Hoewel veel 
fietsers en wandelaars deze bestemming te ver weg vinden, 
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Jaaroverzicht 

- Januari:  

- Fiets en Wandelbeurs 

- Peter Prins bezoekt Nandaime 

- Februari:  

- VIVOS Super Bingo 

- Mei:  

- Loswalfestival 

- Afronding project: De 
moeders van La Chipopa 

- Juni: 

- Aanlevering nieuwe 
projectvoorstellen 

- Willem Schreuders toernooi 
TIW Survivors 

- Augustus: 

- Kennismaking Burgemeester 
Erik Boog 

- Peter Prins bezoekt Nandaime 

- September 

- VIVOS Bingo TIW Survivors 

- Nieuw project - Monte Grande 
Occidental 

- December 

- Nacht van de Fooi  

 Jaarverslag | 2015 |

VIVOS op de Fiets-en Wandelbeurs
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levert een weekend op de beurs veel mooie en inspirerende gesprekken op. Ook zijn er donaties 
opgehaald door de verkoop van artesanias (souvenirtjes) uit Nicaragua.  

Daarnaast bezocht oud-voorzitter Peter Prins Nandaime. Hier heeft hij de conferentie ‘Manejo Integral 
de los Recursos Hidricos Retos y aprendizajes Nicaragua y Holanda’ in Managua bijgewoond. In 
Nicaragua werken sinds 2009 drie waterschappen aan waterprojecten. Dat zijn Rijn en IJssel, Stichtse 
Rijnlanden, Dommel en Noorderzijlvest , onder de paraplu van Dutch Water Autorities, dat is opgericht 
om waterprojecten in het buitenland te realiseren door met name kennisoverdracht. Financiering vindt 
plaats via de Nederlandse Waterschapsbank, de Europese Unie en de stedenbanden. Als VIVOS-
voorzitter heeft Peter Prins vanaf ca. 2007 geprobeerd een waterschap te interesseren om een project in 
Nandaime te steunen. Zoals bekend is er in Nandaime veel wateroverlast met forse overstromingen 
tijdens het regenseizoen, is er veel vervuiling in de rivieren en het meer van Nicaragua, en kampen 
sommige dorpen op het platteland met watertekort of –overlast. Tot nu toe is het niet gelukt om een 
waterschap richting Nandaime te krijgen. Maar, en daar was de conferentie mede voor bedoeld, 
dijkgraaf Pieper heeft namens DWA voortgezette samenwerking en kennisoverdracht aangeboden.  

FEBRUARI 
Begin februari was het zo ver; de VIVOS Super 
Bingo werd gehouden in het Wapen van 
Diemen. De reden voor dit evenement was ons 
project ‘De Moeders van La Chipopa’. Met dank 
aan een eerder project van VIVOS is in La 
Chipopa, een buitenwijk van Nandaime, een 
p e u t e r s p e e l z a a l g e r e a l i s e e r d . D e z e 
peuterspeelzaal is een grote verbetering  en 
wordt momenteel volop gebruikt ook buiten de 
schooluren om. Op het terrein rondom de 
peuterspeelzaal zijn de moeders van de peuters 
een moestuin begonnen. Er worden hier niet 
alleen lokale groentes gekweekt maar ook 
worden oude materialen gerecycled. Van oude 
PET-flessen worden bijvoorbeeld bloempotten 
gemaakt, maar ook oude spijkerbroeken blijken 
nuttig te zijn voor in de moestuin.  

De moeders en buurtbewoners wilden het 
inmiddels multifunctionele gebouw ook als plek 
gebruiken voor cursussen en bijeenkomsten. Echter door het gebrek aan elektriciteit, konden de 
bijeenkomsten alleen overdag georganiseerd worden. Aangezien de duurzaamheid en de 
zelfstandigheid van dit project erg past bij VIVOS, is eind 2014 besloten om de aanleg van elektriciteit 
te financieren. Ook is er lesmateriaal aangeschaft om workshops en cursussen te stimuleren. 

In de weken voorafgaand aan deze bingo zijn VIVOS-leden langs Diemense ondernemingen gegaan 
om te vragen of zij een bijdrage, in vorm van bingoprijzen, konden leveren. De meeste ondernemers 
reageerden zeer enthousiast en wilden graag een steentje bijdragen aan het project ‘de moeders van 
La Chipopa’. De bingo heeft, op een paar cent na, net geen €800,- opgehaald.  
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Flyer VIVOS Super Bingo
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MEI 
Op zaterdag 16 mei was VIVOS zoals elk jaar aanwezig op het 
Loswalfestival. Door het slechte weer was het rustiger dan 
voorgaande jaren en was er beduidend minder belangstelling. 
Er waren veel leden aanwezig, maar helaas hebben we niet veel 
donaties binnengekregen. We hebben niet bij de pakken neer 
gezeten en hebben een koffiebonen-actie opgezet. De grote 
vraag was hoeveel Nicaraguaanse koffie bonen in de pot zaten. 
De prijs was een velletje VIVOS-postzegels! Daarnaast is op het 
Loswalfestival het eerste contact tussen VIVOS en TIW Survivors 
gelegd. De kraam zag er extra professioneel uit dankzij de 
gedoneerde vlaggen, banners en t-shirts door S-Color.  

In mei is tevens het project ‘De moeders van La Chipopa’ 
afgerond. In het buurtgebouw is de elektriciteit aangelegd en 
functioneert goed. Ook is er een afdak gebouwd van 5x5 meter. 
Hieronder kan gewerkt worden als er in de peuterspeelzaal geen 
ruimte is. Ook zijn er 3 naaimachines, lesmateriaal, stoffen en 
andere cursusbenodigdheden aangeschaft. De moeders, 
buurtbewoners en cursisten richten zich op het maken van 
kleding, tassen, tafelkleedjes e.d. voor verkoop. 

JUNI 
Met de afronding van ‘De moeders van La Chipopa’ kon VIVOS 
zich weer op een nieuw project focussen. VIVOS ontving van 
onze vertegenwoordigster in Nandaime, Cecilia Gonzalez, de 
volgende drie projectvoorstellen: 
 
• Bouw van een multifunctioneel gebouwtje inclusief 
peuterspeelzaal in de plattelandsgemeenschap Monte Grande 
Occidental (begrote kosten 11.055 Euro) 
• Aanleg van een speeltuin in de plattelandsgemeenschap 
Bernardino Diaz Ochoa (begrote kosten 4.121 Euro) 
• Aanpassing van een bestaand kindercentrum Divino Niño in 
het centrum van Nandaime (begrote kosten 4.101 Euro). 

De projectvoorstellen hebben wij niet alleen voorgelegd aan 
onze leden maar ook aan de donateurs en geïnteresseerde via 
Social Media en via de nieuwsbrief. De belangrijkste feedback 
die wij ontvingen leerde ons bij de keuze voor een nieuw project 
rekening te houden met de duurzaamheid van het project, de 
zelfstandigheid en de te bereiken doelgroep.  

Uiteindelijk is er gekozen voor het project in Monte Grande 
Occidental. Monte Grande Occidental is een kleine gemeen-
schap op het platteland in de  buurt van Nandaime. Monte 
Grande ligt geïsoleerd en is afhankelijk van buurt-gemeente. 
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Vanuit de lokale bevolking is er behoefte aan een voorziening waar buurtactiviteiten en cursussen 
georganiseerd kunnen worden en een peuterspeelzaal waar kinderen veilig opgevangen kunnen 
worden. Het doel is om de gemeenschap hier bij elkaar te laten komen en bij te scholen om de positie 
van de inwoners op arbeidsmarkt te vergroten. Overdag zal het gebouw gebruikt worden als 
peuterspeelzaal en ‘s avonds voor cursussen en activiteiten. Voor de uitvoer van het project was er 
enkel een kleine overkapping, gemaakt van afvalmaterialen waar kinderen werden opgevangen. Dit 
beschermde ze minimaal tegen zon en regen en was daarbij niet geschikt voor andere activiteiten. Het 
initiatief is volledig aangedragen door de inwoners van Monte Grande Occidental. Er is reeds een 
bestuur van ambitieuze vrouwen en twee peuterspeelzaalleiders opgestaan die de organisatie van het 
project en de programmering op zich nemen. De realisatie van het buurtgebouw is uitgevoerd door 
jongeren van Escuela Taller. Escuela Taller is een werkproject voor jongeren zonder diploma die 
werkloos zijn. De jongeren leren bouwtechnieken en doen ervaring op om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. 

In juni was VIVOS ook actief in Diemen. Nicaragua 
i s e e n e c h t h o n k b a l l a n d . G e z i e n d e 
gemeenschappelijke interesse in deze sport is 
VIVOS een samenwerking aangegaan met de 
Diemense honk- en softbalvereniging TIW 
Survivors. Met als startschot de aanwezigheid bij 
het Willem Schreuders toernooi! Wij stonden hier 
met een kraampje waar wij Nicaraguaanse 
souvenirs verkochten om donaties op te halen 
voor onze nieuwe project. Het was een gezellig 
weekend waar wij tussen de spannende 
wedstrijden door de bezoekers kennis hebben 
laten maken met de projecten van VIVOS. 

AUGUSTUS 
In 2015 trad Amy Koopmanschap af als 
burgemeester van Diemen. Erik Boog neemt het 
stokje van haar over en op 5 augustus 2015 
maakte het bestuur van VIVOS kennis met de 
nieuwe burgemeester. Tijdens het gesprek kregen 
wij de kans het werk van VIVOS toe te lichten. 
Zowel oude, nieuwe en toekomstige projecten 
kwamen hierbij aan bod. Daarnaast werd er ook 
besproken hoe VIVOS de donateurs probeert te bereiken en hebben wij gebrainstormd over mogelijke 
nieuwe evenementen. Erik Boog was in Hilversum regelmatig betrokken bij sponsoringsacties voor 
goede doelen. Hij gaf aan achter het werk van VIVOS te staan, en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee!  
Het was een prettig gesprek en VIVOS wenst onze nieuwe Burgemeester dan ook veel succes en plezier 
in Diemen! 

In augustus bezocht lid Peter Prins opnieuw Nandaime. Hij bezocht de peuterspeelzaal in la Chipopa, 
een project wat begin 2015 werd afgerond. Er waren een stuk of acht vrouwen aanwezig bij de eerste 
van drie cursusmiddagen, die gegeven werd door Alejandra, een vrijwilligster van Peace Corps uit de 
VS. Zij probeert de vrouwen enige kennis bij te brengen van hoe ze hun producten kunnen 
commercialiseren. Peter Prins heeft een aantal van de producten van de vrouwen gekocht en 
meegenomen naar Diemen om te tonen bij VIVOS evenementen. Tijdens het bezoek aan Nandaime 
heeft Peter Prins tevens een bezoek gebracht aan de comunidad Monte Grande Occidental, vlak buiten 
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Nandaime. Doel was om duidelijkheid te krijgen over een stukje land van 20 x 20 meter waar het 
multifunctionele buurtgebouw gerealiseerd zal worden. De betrokkene bleken echter nog geen 
concrete locaties voor ogen te hebben. Uiteindelijk werd er een verzoek opgesteld naar de gemeente 
om een stuk grond te doneren. Reeds heeft de gemeente Nandaime dit verzoek gehonoreerd. VIVOS 
zal de financiering van de bouwkosten op zich nemen. 

SEPTEMBER 
Naar aanleiding van de succesvolle Bingo begin 2015 besloot VIVOS opnieuw een bingo te organiseren 
om donaties op te halen voor het nieuwe project. Dit keer was de bingo in samenwerking met de 
Diemens honkbalvereniging TIW Survivors. Overdag vond het familie- softbal toernooi en een BBQ 
plaats. Het toernooi werd afgesloten met de bingo. De bingo was een groot succes! Het was een 
gezellige avond en we hebben dit keer maar liefst 755 euro opgehaald voor ons nieuwe project! Er zijn 
enorm veel leuke prijzen gewonnen, van parfums tot dinerbonnen. De hoofdprijs was een gloednieuwe 
fiets, gesponsord door Kroonenberg2wielers, en is toevallig gewonnen door onze eigen voorzitster 
Saskia Kaptijn! Mede door de inzet van Steven van Loggem, voorzitter van TIW Survivors en zijn 
lieftallige assistente Iris de Kok, lid van VIVOS, werd de bingo een gezellige avond met prijzen voor 
vrijwel iedereen. VIVOS is erg blij dat de nieuwe evenementen zo enthousiast omarmd worden in 
Diemen. De samenwerking met ondernemers en andere verenigingen uit Diemen werkt 
enthousiasmerend en wij zijn dan ook voornemens om dit voort te zetten. 

September was een drukke maand want naast de Bingo was het ook weer tijd voor het Diemer Festijn. 
VIVOS stond op de gemeentedag met een kraam. Het weer zat wederom niet mee. Ondanks dat zijn er 
interessante gesprekken gevoerd met Diemenaren en heeft VIVOS toch nog wat donaties mogen 
ophalen.  
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DECEMBER 
Bestuurslid Elsje Kaptijn kwam met een nieuw idee om het project Monte Grande in te dienen bij ‘Nacht 
van de Fooi’. Nacht van de Fooi is een jaarlijks terugkerend studenteninitiatief waarbij zoveel mogelijk 
horecagelegenheden in de 14 deelnemende steden hun fooi afstaan. Met de opbrengst hiervan worden 
zes zelf gekozen kleinschalige ontwikkelingsprojecten geheel gefinancierd. Het in project in Monte 
Grande vonden wij uitermate geschikt om in te dienen vanwege de kleinschaligheid en duurzaamheid. 
Ook paste het project precies binnen de gestelde voorwaarden van het initiatief. Ons projectvoorstel 
bracht ons naar de volgende ronde. VIVOS was samen met nog maar een paar andere projecten in de 
running. In januari kregen wij het bericht dat het project toch helaas niet uitgekozen was. Jammer voor 
VIVOS, maar wel een leerzame ervaring! 

JUBILEUM JAAR TEGEMOET  
In 2016 komt ons jubileumjaar steeds dichterbij. In dit jaar zullen we wat vaker terugblikken op de 
afgelopen 30 jaar van VIVOS. Wat heeft VIVOS bereikt? Waarin zijn we succesvol, en minder succesvol, 
geweest? 01-12-2016 viert VIVOS zijn 30e verjaardag en wij hopen natuurlijk dat u daar natuurlijk bij 
bent! 

Met vriendelijke groet, 

VIVOS Bestuur,  
Ricardo Garcia, Saskia Kaptijn, Anna Meijer en Elsje Kaptijn

ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 0003 1306 11�    6


