Kerst 2016

Nieuwsbrief
VIVOS Kerstgroet
Het einde van het jaar is
inzicht en daarmee ook
onze 30ste verjaardag! Het
afgelopen jaar hebben wij
met dank aan uw steun
de realisatie van een
multifunctioneel
buurtgebouw in Monte
Grande
succesvol
af
kunnen ronden. Daar
willen wij u hartelijk voor
danken maar ook voor de
support die wij al dertig
jaar krijgen van de
inwoners en ondernemers
uit Diemen, maar zeker

Kerstzegels
Ook dit jaar zijn ze er
weer.. De VIVOS
Kerstzegels. Steun VIVOS
met elke kerstkaart die u
verstuurd!
U kunt ze bestellen via
info@vivos.nl of bel
0615432560
9 euro per velletje (10
zegels)

ook de gemeente Diemen In deze nieuwsbrief:
die achter ons staat en
altijd met ons mee denkt.
VIVOS Kerstgroet
Dansjurken voor Ballet
Wilt u ons ook in 2017
Folklorico Nandaime
steunen? Dan kunt een
Postzegels
donatie, groot of klein
VIVOS Jubileum Pubquiz
overschrijven naar:
VIVOS 30 jaar!
NL37 INGB 0003 1306 11
t.a.v.
VIVOS
Diemen.
Namens het bestuur van
VIVOS Diemen wensen wij
u fijne feestdagen en een
gelukkig nieuw jaar!

VIVOS Jubileum Pubquiz!
VIVOS bestaat 30 jaar! In al
deze jaren zijn er vele
prachtige projecten opgezet
in Nandaime, Nicaragua.
Om ons jubileum te vieren
nodigen wij jullie van harte
uit voor deze feestelijke
pubquiz! Stel een team
samen en win de pubquiz!
Naast algemene
kennisvragen, een muzieken fotoronde zullen wij ook
een speciale vragenronde
spelen over VIVOS! Wil je
dus echt kans maken op een
prijs, neem dan eens een
kijkje op onze website en
nieuwsbrieven!

Uiteraard gaan de
opbrengsten van de avond
naar VIVOS, zodat we onze
projecten kunnen blijven
financieren. Ook zullen we
souvenirtjes uit Nicaragua
verkopen.
Wij hopen op deze avond
zoveel mogelijk vrienden van
VIVOS samen te brengen.
Daarom vragen wij u dit
evenement te verspreiden en
zoveel mogelijk VIVOS
vrienden uit te nodigen!
Aanmelden kan via
info@vivos.nl of bel
01615432560

Help Nandaime Dansen
Zo’n 1,5 jaar geleden is de
dansgroep Ballet Folklorico
Nandaime opgericht. Het is
een particulier initiatief van
jonge vrouwen, moeders en
hun dochters uit Nandaime.
De 13 meisjes in de leeftijd
van 6 tot 16 jaar treden op
in (de regio van) Nandaime,
maar beginnen ook
aandacht buiten het stadje
te krijgen. Om meer mensen
te enthousiasmeren en hun
shows te professionaliseren
zijn er meer dansjurken
nodig.

De dansgroep wordt
gefinancierd door de ouders
waardoor hun budget klein is.
VIVOS steunt graag dit
initiatief dat cultuur, bewegen
en ondernemerschap
stimuleert. Daarom vragen wij
u om een donatie. U kunt uw
donatie overschrijven
naar: NL37 INGB 0003 1306
11 t.n.v. VIVOS Diemen.

VIVOS 30 jaar! Kennismaken met de leden
De vele projecten die VIVOS de
afgelopen 30 jaar heeft gerealiseerd
zijn enkel mogelijk gemaakt door de
onvoorwaardelijke inzet van onze
vrijwilliger. Onze groep vrijwilligers
bestaan uit leden die al sinds het begin
betrokken zijn bij VIVOS, maar ook
nieuwe leden sluiten zich nog steeds
aan. Graag laten wij jullie kennis maken
met twee van onze toppers: Ricardo
Garcia (27 jaar lid) en Tim van Muijden
(lid sinds december 2016)

Ricardo Garcia, secretaris
27 jaar geleden, tijdens het Diemer
Festijn, was mijn eerste kennismaking
met Vivos. Vivos toen 3 jaar jong,
bestond uit een mix van mensen, jong
en ouder, uit de politiek en de Diemer
samenleving. Nicaragua was net bevrijd
van dictator Somosa (sinds 1967 aan de
macht). Een grote groep
vrijheidsstrijders had zich hiervoor
ingezet met de nationale volksheld
Sandino als voorbeeld.
Mede vanwege mijn spaanse
achtergrond, lag het redelijk voor de
hand mijn bijdrage te leveren als tolk,
voor vertaalwerk enz. Ook als gastgezin
voor een delegatie uit de Gemeente
Nandaime, de stad waarvoor Diemen
zich inzet, met hulp van donateurs uit

onze gemeente en daarbuiten. En niet
te vergeten de verdubbelingsregeling
van onze Gemeente. Vivos heeft
inmiddels samengewerkt met 4
burgemeesters, 5 gemeenteraden en 5
college’s. Met de hulp van vele
vrijwilligers, zijn veel projecten
gerealiseerd zoals: schooltjes,
bibliotheek, drinkwatervoorzieningen,
riolering, een ziekenhuis, EHBO-post,
een vakschool en nutsprojecten.
30 jaar later is Vivos nog steeds actief.
Bestuur en leden zijn de laatste jaren
aangevuld met (jonge) en enthousiaste
mensen, waar ik vanwege de voortgang
van organisatie erg blij mee ben.

Tim van Muijden,
plaatsvervangend
penningmeester
Als partner van bestuurslid Elsje Kaptijn
hoor ik al jaren mooie verhalen over
VIVOS en ben ik bij meerdere
activiteiten indirect betrokken geweest.
Het enthousiasme waarmee de leden
zich zichtbaar (bingo, pubquiz, Diemen
Festijn) en onzichtbaar (vergaderen,
contacten leggen en onderhouden)
inzetten voor ontwikkelingssamenwerking is erg aanstekelijk.

Nu één van de bestuursleden tijdelijk
genoodzaakt is om het werk te staken,
kwam een vacature vrij. Voor mij de
uitgelezen kans om het bestuur van
VIVOS te ondersteunen en een bijdrage te
leveren aan ontwikkelingsprojecten in
Nandaime.
Mijn naam is Tim van Muijden en vanaf
januari 2017 zal ik de taken en
verantwoordelijkheden als
penningmeester, namens Anna Meijer,
tijdelijke op mij nemen. Ik hoop mij naast
het penningmeesterschap in te kunnen
zetten bij activiteiten, brainstormsessies
en overige werkzaamheden ten behoeve
van ontwikkelingsprojecten in Nandaime.
Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan
ontwikkelingsprojecten? Laat van je horen
via info@vivos.nl of ondersteun ons
financieel via NL37 INGB 0003 1306 11
t.n.v. VIVOS Diemen.

