
Het project “Alle kinderen naar school, ook in Nandaime” van de Escuela Taller 
Nandaime, dat VIVOS vanaf 2008 heeft gesteund, is in 2012 beëindigd. De mede-
financiering door het KPA-fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hield 
op 31 december 2011 op. Na ontvangst van de resterende 
facturen en een goedkeurende accountantsverklaring over de 
jaren 2010 en 2011, heeft VIVOS de eindrapportage ingeleverd 
bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua 
(LBSNN), dat het project in juni goedkeurt en afsluit.

VIVOS 
Jaarverslag 

2012

Bos wordt door twee VIVOS-deelnemers 
meegelopen. Saskia Kaptijn en Maarten Prins 
moeten ieder voor 300 Euro aan donaties 
verwerven om een startbewijs te krijgen. 
De opbrengst is 637 Euro.  Aangemoedigd 
door de aanwezige achterban lopen ze in de 
stromende regen de afstand van 6 kilometer.
 Het Diemer Festijn op 8 september 
is om meerdere redenen een succes. VIVOS 
doet verslag met foto’s en verhalen van het 
bezoek van Alfons Ruitenbeek aan Nan-
daime en de opening van de bibliotheek. 
Ook besteden we aandacht aan de deelname 
door VIVOS in de persoon van Maarten 
Prins aan de Marathon van New York. Verder 
is het een stralende dag op het gereno-
veerde voorplein van het winkelcentrum. De 
compacte opstelling van de kramen is zeker 
een bijdrage aan de succesvolle dag.
 De deelname aan de Marathon van 
New York op 4 november genereert veel 
aandacht en publiciteit. Bij Basic Fit, de werk-
gever van Maarten, wordt een flyer uitge
deeld, Diemer Nieuws plaatst een interview 
en onze relaties krijgen een nieuwsbrief met

flyer toegezonden. Helaas wordt de 
Marathon na een verwoestende storm en 
de grote schade afgelast. Maar in de periode 
vanaf 1 september levert de campagne meer 
dan 1100 Euro aan donaties op, waaronder 
een bijzondere van € 421,95 van de Wereld-
winkel Diemen.
 Op 23 november ontvangt voor de 
tweede keer een lid van VIVOS de vrijwil-
ligersonderscheiding van de gemeente 
Diemen: Pieter Kroon. 
 Hij is al ruim 20 jaar actief als tolk bij 
bezoeken uit Nandaime en zet zich regelma-
tig in bij activiteiten van VIVOS. Op Youtube 
is een filmpje te zien van de uitreiking. Eer-
der ontving Ricardo Garcia de onderschei-
ding in 2010.
 In het verslagjaar meldt VIVOS zich 
ook aan bij Alle goede doelen van de Stich-
ting GeefGRatis, bij de Nationale Goede 
Doelen Test van dagblad Trouw, de Ken-
nisbank Filantropie en het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). Op hun websites 
wordt transparant inzicht gegeven in de 
uitgaven en inkomsten van VIVOS.
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Kort samengevat heeft de Escuela Taller 
vanaf 2008 de volgende deelprojecten 
gerealiseerd: 54 jongeren volgden een 
werktraject en leerden arbeidsdiscipline en 
bouwtechnieken, de meesten behaalden ook 
erkende diploma’s.  Ze hebben gebouwd, 
gemaakt, geplaatst of aangelegd: een eigen 
werkplaats, twee bibliotheeklokalen, drie 
toilettenunits en vier klaslokalen op scholen, 
vier speelplaatsen, 200 afvalbakken en 400 
grijs water-systemen. De Escuela Taller is nu 
een coöperatie, maar zonder opdrachten 
zijn er geen inkomsten. We blijven nadenken 
hoe we de Escuela Taller verder kunnen 
ondersteunen.
 Tijdens de bouw van de klaslokalen en 
de aanleg van de speelplaats op de school 
Lily Pedroza in het gehucht Ochomogo in 
2011 bleek dat ook de schoolbibliotheek 
krap en slecht behuisd was. VIVOS hield het 
verzoek van de schooldirecteur om een 
nieuwe bibliotheek te bouwen, in beraad. 
 Toen KICI in juni besloot 5000 Euro 
uit de opbrengst van hun in Diemen ge-
plaatste oud-textielcontainers te doneren aan 
VIVOS (op voordracht van het college van 
B en W), werd het  mogelijk om de bouw 
van de bibliotheek te financieren. In juli en 
augustus werd er volgens strakke planning –
ondanks de vele regen- gewerkt aan de bouw. 
 Begin juli ontving VIVOS uit Nandaime 
het voorstel om de bibliotheek te vernoemen 
naar een van de oprichters en eerste voor-
zitter van VIVOS, Alfons Ruitenbeek. Dit was 
voor hem aanleiding om aanwezig te zijn bij 
de officiële opening op 30 augustus in Ocho-
mogo. Samen met de huidige voorzitter 
verbleef hij twee weken in Nandaime en 
leerde de stad beter kennen dan tijdens zijn 
tweedaagse bezoek in 1990. Voor hem en 
VIVOS was dit zeker een van de hoogtepun-
ten van het jaar. De bouw van de bibliotheek 
kostte 8000 Euro.

Onze vertegenwoordigster
VIVOS wordt in Nandaime vertegenwoor-
digd door Ana Cecilia Gonzalez Quiroz. Zij 
is verantwoordelijk voor de bankrekening, 
de inkoop van materialen en de administratie 
van de projecten. 

Zij onderhoudt contacten met de 
gemeente en andere organisaties. 
Maandelijks rapporteert ze aan VIVOS.

VIVOS in Diemen
VIVOS heeft in 2011 en 2012 een aantal 
workshops gevolgd over actiever relatie-
beheer en fondsenwerving, onder andere 
via sociale media. Naar aanleiding hiervan 
besluiten we om meer gebruik te maken 
van deze nieuwe media en deel te nemen 
aan een aantal sportevenementen. Eind 2011 
hebben we aan 200 relaties een enquete-
formulier toegestuurd. De respons leverde 
nieuwe informatie op, onder andere een 
aantal emailadressen en nieuwe donateurs. 

Maar Facebook, Linkedin en Twitter blijken 
grotendeels onbekend te zijn. Eind 2012 
heeft VIVOS 90 emailadressen. 
 De postzegels met VIVOS-logo’s zijn 
erg populair. In december schaft VIVOS de 
vierde serie van honderd velletjes aan.
 Zoals beschreven hebben we ons 
in 2012 voorgenomen om actiever te 
worden naar onze relaties. Dat zijn leden, 
vrijwilligers, vrienden en donateurs, maar 
ook bijvoorbeeld het gemeentebestuur 
en ambtenaren. We maken twee keer een 
papieren nieuwsbrief (in juni en november). 
Daarnaast plaatsen we berichten op onze 
website www.vivos.nl en de Facebookpagina. 
Inmiddels is hier ook de Doneerbutton 
van de Stichting GeefGratis geplaatst, zodat 
donateurs ook on-line giften kunnen over-
maken.  Verder hebben we in 2012 publiciteit 
gegenereerd via de Diemer Nieuws en De 
Echo, die attente reacties opleverde.

 De jaarlijkse stand op de Fiets en Wan-
delbeurs op 11 en 12 februari in de 
Amsterdamse RAI levert extra publiciteit 
op. De organisator van de beurs, Holcus BV, 
plaatst een advertentie in Diemer Nieuws. 
Lezers kunnen een kortingsbon uitknippen 
en inleveren bij de kassa. Per bon doneert 
Holcus 5 Euro aan VIVOS. Overigens scheldt 
Holcus ook de kosten van de kraam aan 
VIVOS kwijt.
 Aan de Diemer Cross in het Diemer-
bos op 26 februari neemt VIVOS voor het 
eerst deel met vier deelnemers. Ons logo 
wordt vermeld op de website van de orga-
nisatie. Het parcours van enkele kilometers 
is zwaar door deels onverharde paden. RTV 
Diemen maakt opnamen en interviewt de 
VIVOS-deelnemers. Verder besteden Diemer 
Nieuws, Basic Fit en basisschool De Venser 
aandacht aan onze deelname.
 Op de door de Stichting Welzijn Die-
men georganiseerde Vrijwilligersmarkt op 
3 maart mag VIVOS een kraam bemensen. 
Net als op de Fiets en Wandelbeurs hebben 
we deelnemers geworven voor de nog te 
houden sportevenementen. In april wordt 
bekend dat de Diemenees Maarten Prins is 
ingeloot voor de Marathon van New York, 
die hij gaat lopen in VIVOS-shirt.

 Het college van Burgemeester en wet-
houders besluit op 27 maart de opbrengst 
van de in 2011 ontvangen donaties groot € 
5.480,44 te verdubbelen.

 Om de bekendheid van VIVOS te ver-
groten besluiten we om een pagina te kopen 
in de Regionale Goede Doelengids Amster-
dam en omstreken. De gids is bedoeld voor 
mensen die hun nalatenschap aan een goed 
doel willen schenken. Op 11 april werd het 
eerste exemplaar uitgereikt aan wethou-
der Pietersen. De Echo en Diemer Nieuws 
besteedden er aandacht aan.

 Tijdens het Loswalfestival op 2 juni 
presenteert VIVOS zich muzikaal met twee 
leden in kleurige van de stedenband 
Tilburg-Matagalpa geleende Nicaraguaanse 
dansjurken. Het weer en het enthousiasme 
zorgden voor een geslaagde dag. 
 Op 28 juni mag VIVOS uit handen van 
mevouw Gulay Batman van Stichting KICI 
een cheque ter waarde van 5000 Euro in 
ontvangst nemen tijdens een bijeenkomst op 
het gemeentehuis. VIVOS houdt een kleine 
presentatie over hergebruik van afval in 
Nicaragua en mevrouw Batman vertelt over 
het hergebruik van de ingezamelde gebruikte 
kleding uit de groene kledingcontainers 
van KICI. Diemer Nieuws, de Echo en RTV 
Diemen besteden hier aandacht aan.
 Onze mede-oprichter en eerste voor-
zitter van 1986 tot 1992, Alfons Ruitenbeek, 
geeft eind 2011 te kennen dat hij wil stop-
pen als lid en vrijwilliger van VIVOS. Op zijn 
leeftijd (92) wil hij na 25 jaar lidmaatschap 
wel eens wat anders doen. Op 6 juli geeft hij 
een afscheidsetentje en een persoonlijke 
attentie aan huidige en vroegere leden van 
het eerste uur in restaurant Blauw in De 
Omval. Daar krijgt hij ook te horen dat de 
bibliotheek in Nandaime naar hem vernoemd 
zal worden.
 Aan de op 8 juli door Alvarum geor-
ganiseerde Heldenrace in het Amsterdamse 


