
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Najaar 2017 Nieuwsbrief 

Beste vrienden van 
VIVOS.  Het afgelopen 
jaar heeft VIVOS met uw 
steun weer mooie 
projecten in Nandaime 
kunnen realiseren. Denk 
aan de steun voor een 
balletgroep uit Nandaime 
en het bamboe-pilot 
project.  
 
Het gaat steeds beter in 
Nicaragua, maar hulp is 
nog zeker nodig. Overlast  
dankzij de 

VIVOS Kerstgroet 
klimaatverandering wordt  
ook in Nicaragua steeds 
problematischer. VIVOS 
wilt hiervoor in actie 
komen, u leest hier in de 
nieuwsbrief meer over.  
 
Wilt u ons ook in 2018 
steunen? Dan kunt een 
donatie, groot of klein 
overschrijven naar:  
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!  
 
In deze nieuwsbrief: 
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Ontwikkeldoelen 
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Nandaime 
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Nandaime 

 
 

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 
 
10 euro per velletje (10 
zegels) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VIVOS achter Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
 De Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDG’s – 
Sustainable Development 
Goals) zijn een reeks 
doelstellingen voor 
toekomstige internationale 
ontwikkeling. Ze zijn in 2015 
opgesteld door de Verenigde 
Naties en worden gepromoot 
als de wereldwijde 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling tot 2030. Zij 
vervangen de 
Millenniumdoelstellingen die 
eind 2015 zijn vervallen.  
 
Er zijn 17 doelstellingen (zie 
afbeelding) met 169 specifieke 
doelstellingen. 
VIVOS wil haar activiteiten 
rond voorlichting en 
bewustwording in het teken 

zetten van deze duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Niet 
alle doelen zijn even geschikt 
voor VIVOS, maar per project 
kunnen we enkele 
doelstellingen uitlichten. 
 
Bijzonder is dat het 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken kinderambassadeurs 
heeft benoemd om de SDG’s 
te volgen in het kader van de 
campagne. Aan deze 
kinderen wordt gevraagd om 
mee te denken over 
oplossingen voor een 
eerlijke, veilige en schone 
wereld tot 2030. In 2030 is 
deze groep kinderen zelf 
volwassen en kunnen ze 
beoordelen wat er terecht is 
gekomen van hun doelen.  

 
Een van die ambassadeurs is Koos 
uit Diemen (8 jaar). Hij heeft voor 
doel 15 ‘Gezonde bossen en een 
rijke biodiversiteit’ gekozen. Op 
zijn webpagina staat o.a. dat in 
2020 het verdwijnen van bossen 
gestopt moet zijn en de bebossing 
wereldwijd weer moet toenemen 
(…) Zo houden we een gezonde 
omgeving. Dat is nodig om 
landbouwgrond te blijven 
gebruiken en op die manier 
honger te voorkomen en 
armoede te bestrijden. U kunt op 
www.17doelendiejedeelt.nl  het 
filmpje van Koos delen zodat 
zoveel mogelijk mensen weten 
waar de 17 Werelddoelen voor 
staan. 
Meer informatie ook op 
www.sdgnederland.nl 
 



 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tropische storm Nate, die begin oktober over 
Nicaragua raasde, heeft Nandaime en omgeving zwaar 
getroffen. De uitgedroogde rivier Rio Ochomogo trad dit 
keer buiten zijn oevers waardoor 109 woningen op het 
platteland van Nandaime werden overstroomd. Zelfs de 
hoger gelegen snelweg Carretera Panamericana stond 
onder water. In heel Nicaragua vielen 15 doden. 
  
In het stadje Nandaime heeft het dagenlang hard 
geregend. In de straten stroomde zoveel water dat lager 
gelegen huizen wateroverlast kregen. Ook in hoger 
gelegen delen kwamen huizen onder water te staan, 
doordat het regenwater dat in de achtertuinen 
terechtkwam niet op straat afgevoerd kon worden. De 
stroom water was zó sterk dat bomen werden ontworteld 
en bestrating op veel plaatsen werd vernield. 
 
De inwoners van Nandaime zijn vier dagen afgesloten 
geweest van drinkwater en elektriciteit. Kwetsbare 
gezinnen zijn geëvacueerd en ondergebracht in 

Tropische storm treft Nandaime 

provisorische onderkomens. Na enkele dagen trok Nate 
verder en nam de regen af, zodat een begin gemaakt 
kon worden met de heropbouw. 
 
De hevige storm en regenval staan in schril contrast met 
de jarenlange verdroging. Op het platteland van 
Nandaime worden regenval en temperatuur sinds 10 
jaar gemonitord. De gemiddelde temperatuur is 3 
graden gestegen en de regenval is gehalveerd. Maar de 
regen valt meer tijdens grote hevige hoosbuien. De 
klimaatverandering in Nicaragua heeft grotere gevolgen 
dan in Nederland. Ook in Nicaragua is men bezig met 
klimaatadaptatie. VIVOS heeft vernomen dat het 
nieuwe gekozen gemeentebestuur plannen heeft om de 
klimaatproblemen tegen te gaan. 
 
De foto’s geven een indruk van de regen en de schade. 
Op de facebook-pagina van Radio El Nandaimeño zijn 
meer foto’s van de ramp te vinden.    



 

 

 
Bij de op 5 november gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen in Nicaragua heeft de 
regeringspartij van president Daniel Ortega een grote 
overwinning behaald. Ruim twee derde van de 
stemmen werd op zijn partij de FSLN uitgebracht.  
 
Het aantal uitgebrachte stemmen komt ongeveer 
overeen met dat van de gemeenteraadsverkiezingen 
in Diemen. 
Gelijktijdig waren er verkiezingen voor het ambt van 
burgemeester. De lijsttrekker van het FSLN, Roger 
Antonio Acevedo Chavarría, wordt de nieuwe 
burgemeester. Hij was al eerder burgemeester in 
Nandaime (2009-2012) en bekend met VIVOS.  
 
De locoburgemeester wordt Isabel del Carmen 
Amador Balmaceda Zij is momenteel lerares Engels op 
de middelbare school Instituto José Dolores Estrada in 
Nandaime.  
 
De kandidate voor de derde belangrijke functie, die 
van secretaris van de gemeenteraad, is een oude 
bekende van VIVOS: Maria Eugenia Morales (zie foto).  

Verkiezingen in Nandaime 

 

Zij is oprichtster en voorzitter van de Associación Nochari, 
een NGO in Nandaime die werkt aan alternatieve 
inkomsten voor boerenfamilies. Ze is zeer begaan met de 
gevolgen van de klimaatverandering  en bezocht de 
Alternatieve Klimaatconferentie in Parijs. Ze is lid van 
RENOC, een wereldwijd netwerk van Stroomgebied 
comites. VIVOS heeft de laatste jaren intensief contact 
met haar gehad over het Rio Ochomogo-project.  
VIVOS hoopt op een constructieve voortzetting van de 
samenwerking met het nieuwe gemeentebestuur in 
Nandaime.  
 
 

  

Ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier maar 
wilt u hem via de e-mail ontvangen? 
Dan kunt u een mail sturen naar info@vivos.nl. 

Digitale Nieuwsbrief 

 


