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Dansgroep Nicarao 

zaterdag 10 september
In hal Gemeentehuis tijdens Diemer Festijn 

Tijdens de kramenmarkt van het Diemer Festijn op zaterdag 10 september is VIVOS
als vanouds aanwezig. Onze kraam staat in de hal van het Gemeentehuis.
Dansgroep Nicarao uit Nicaragua treedt op in de hal van het Gemeentehuis. Rond
12.00 uur en 14.00 uur kunt u traditionele dansen uit Nicaragua bewonderen. Ook
verzorgen zij een workshop waarbij u zelf kunt meedoen. U bent van harte welkom!

Eindelijk ligt er weer een VIVOS-nieuwsbrief bij u in de bus. Veel later dan de bedoeling was.
Door verschillende oorzaken konden we niet eerder verschijnen. Allereerst hebben we een

bestuurswisseling achter de rug. De daarmee gepaard gaande overdracht van taken had iets meer tijd nodig dan verwacht.
Verder hebben we de tijd genomen om een nieuwe layout voor de VIVOS-nieuwsbrief te maken. Vanaf nu willen we weer een
nieuwsbrief per 2 á 3 maanden uitbrengen. We hopen dat u ons met belangstelling blijft lezen.

Van de redactie



De wijk Javier Guerra Baez  ligt op het
hoogste punt van de stad. Er wonen
circa 1700 mensen in 345 huizen. Er is
geen rioleringssysteem, zodat het riool-
water gewoon naar de openbare weg
stroomt. Het risico op ziektes zoals
malaria en dengue (knokkelkoorts) is
groot door deze onhygiënische omstan-
digheden. Het ministerie van
Gezondheid (Minsa) heeft deze wijk tot
een epidemiologisch probleemgebied
bestempeld.
Vandaar dat aan VIVOS het verzoek is
gedaan tot de aanleg van ruim 300
systemen om het afvalwater te zuive-
ren. Voorafgaand aan een definitieve
aanvraag heeft VIVOS haar coördinatrice
in Nandaime, Cecilia Gonzalez, gevraagd
om een pilot-project uit te voeren met

tien systemen. In de maanden april en
mei is dit project uitgevoerd. Bij tien
families, op verschillende plaatsen in de
wijk, zijn deze ‘septictanks’ aangelegd.
Het zijn drie onderling met PVC-buizen
verbonden gemetselde vierkanten bak-
ken, waarin het afvalwater wordt opge-
vangen en het vuil, zoals zeepresten en
dergelijke, kan bezinken en het water
kan verdampen. De bewoners waren erg
blij met dit resultaat, zo merkte VIVOS-
voorzitter Peter Prins bij zijn bezoek
begin augustus.
De opgedane ervaring bij deze pilot is
van belang bij de verdere uitvoering
van het project. Zo bleek bij twee fami-
lies met veel kleine kinderen, die veel
water verbruikten, de septictank te
klein te zijn. VIVOS wil dat de overige
290 systemen tijdens de droge periode
(van november tot april) worden gerea-
liseerd. Eén septictank kost ca. 170
euro. De totale kosten bedragen onge-
veer 50.000 Euro. Bij de provincie
Noord-Holland zal een bijdrage worden
gevraagd.

Eind december 2004 heeft VIVOS het
woningbouwproject in de buiten
Nandaime gelegen plattelandswijk El
Chorizo afgesloten. Onder leiding van
onze coördinatrice Cecilia Gonzalez zijn

22 nieuwe woningen gebouwd en wer-
den zeven oude daken van woningen
vervangen door nieuwe. Eerder werden
nieuwe waterputten en latrines aange-
legd in deze wijk.

Tegenover VIVOS lieten de bewoners
zich lovend uit over deze verbetering in
hun leven. Er kwamen veel minder
darmziektes voor dankzij de scheiding
van het schone drinkwater van het
afvalwater. Verder verklaarde een inwo-
nster dat de woningen bestand waren
tegen aardbevingen. Dat bleek toen het
weekend ervóór een beving met een
sterkte van 6 op de schaal van Richter
plaatsvond. Opvallend was dat de bewo-
ners hun erf allemaal keurig hadden
beplant met rozenstruiken en fruitbo-
men. Ze hebben daarmee ook meer
mogelijkheden gekregen om fruit en
vruchten te verkopen op de markt.
Dit project is mogelijk gemaakt met een
financiële bijdrage van de provincie
Noord-Holland. VIVOS en de bewoners
van El Chorizo zijn de provincie hiervoor
zeer erkentelijk.

VIVOS bouwt septic-tanks

Woningbouwproject afgesloten

Het stadje Nandaime kent nog steeds een aantal arme wijken, waar de

bevolking in slechte omstandigheden leeft. De wijk Javier Guerra Baez

is hier een goed voorbeeld van. Er is geen riolering en ernstige ziekte

kunnen gemakkelijk toeslaan.

Nieuwe woningen en herstel van bestaande woningen biedt de bewo-

ners van El Chorizo een veilig onderkomen, bestand tegen aardbevin-

gen. Ook hebben ze nu de mogelijkheid hun inkomen te verbeteren.



In 1955 werd in Nandaime een ziekenhuis geopend. Op 27 juli j.l. werd dit ‘gouden
huwelijk’ gevierd met een feestelijke bijeenkomst op de binnenplaats van het zie-
kenhuis. Eigenlijk heeft dit ziekenhuis nooit een hogere status dan ‘gezondheids-
post’ gehad. Het was goed voor bevallingen en kraamzorg en eerste hulp bij onge-
lukken. Voor operaties en ingewikkelde zaken waren de bewoners aangewezen op
ziekenhuizen in het nabijgelegen Jinotepe en Granada, of in de hoofdstad
Managua.
Toch was er reden om een feestje te vieren. Al was het maar omdat de directeur
van het ziekenhuis kon melden dat er de afgelopen drie jaar geen moeders meer
waren gestorven in het kraambed. Toch was er zorg om de naar verhouding nog
steeds karige omstandigheden waaronder het ziekenhuis moet functioneren.
Tot verrassing van VIVOS-voorzitter Peter Prins, die ook tot de uitgenodigde gasten
behoorde, bedankte de directeur voor de bijdrage van VIVOS Diemen bij de aan-
schaf van een ambulance (in 1990) en de bouw van een EHBO-post (in 1993). Ook
de vertegenwoordiger van de minister van gezondheidszorg bedankte VIVOS voor
die ondersteuning.
Na afloop van de bijeenkomst werd een nieuwe ambulance overhandigd aan het
ziekenhuis: een donatie van de gemeente Valencia in Spanje.

Ruim acht jaar geleden kreeg VIVOS het
verzoek om steun voor een nieuwe,
legale vuilnisbelt in Nandaime. Tot dan
stortte de gemeente het huisvuil in een
droge rivierbedding, waarna het afval
bij de eerste de beste regenbui het
Meer van Nicaragua in stroomde. Zelfs
vanuit Costa Rica kwamen klachten over
de vervuiling.

VIVOS besloot dit project met steun van
de gemeente Diemen te adopteren. In
1998 werd er al een gebied omheind
dat als nieuwe vuilstortplaats moest
gaan dienen. Klachten en zelfs proces-
sen van omwonenden, die geen vuilnis-
auto’s over de toegangsweg op hun
grondgebied wilden toelaten, verhinder-
den de ingebruikname van deze nieuwe
vuilnisbelt. Het huisvuil verdween al
die tijd in de rivier….

Het heeft heel lang geduurd voordat de
nieuwe stortplaats in gebruik genomen
kon worden. Dat kon pas na aanleg van
een nieuwe toegangsweg in 2004.
VIVOS-voorzitter Peter Prins maakte
afgelopen zomer een ritje met de vuil-
nisauto mee en nam wat foto’s. Net als
in veel andere landen van de Derde
Wereld zoeken ook hier volwassenen en
kinderen tussen het afval naar iets van
waarde. Ondanks dit nare gegeven kan
VIVOS dit project nu toch als geslaagd
beschouwen en afsluiten.

Ziekenhuis Nandaime 50 jaar

Vuilnisbelt 
Nandaime 
in gebruik

Op vrijdag 16 april zal de eerste Derde Werelddag in Diemen gaan

plaatsvinden. Alle groepen 7 van de bassischolen in Diemen doen

eraan mee. De dag is gericht op Nicaragua in het bijzonder en ontwik-

kelingslanden en -werk in het algemeen.
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Bestuur
Peter Prins (voorzitter)
Kerwin Lucasstraat 12
1112 LH Diemen
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e-mail: info@vivos.nl

Ricardo Garcia Triviño
Venusschelp 16
1112 CP Diemen
tel 020 – 695 4215

Ambrosio Alarcón
Clematisstraat 21
1032GA  Amsterdam

Sinds 1986 onderhoudt VIVOS
een vriendschapsband tussen
Diemen en Nandaime. Deze
plattelandsgemeente ligt in het
straatarme ontwikkelingsland
Nicaragua in Midden-Amerika.
Door ondersteuning van projec-
ten probeert VIVOS vorm te
geven aan de vriendschap en
duurzame verbeteringen tot
stand te brengen.

Tijdens de ledenvergadering in december
2004 zijn Peter Prins en Ricardo García
Triviño gekozen als nieuwe bestuursleden
van VIVOS. Zij vormen samen met Ambrosio
Alarcon Vidal het bestuur. De verkiezing was
nodig omdat zowel Theo Jorna als Germaine
Nijsten hun maximale termijn van zes jaar
erop hadden zitten. Ook penningmeester
Astrid Kuyper trad tijdens deze ledenvergade-
ring af. 
De aftredende bestuursleden werden bedankt
voor hun inzet en ontvingen uit handen van
Peter Prins een geschenkenbon en een fles
wijn.
De functies in het bestuur zijn als volgt ver-
deeld: Peter Prins is voorzitter, Ambrosio
Alarcon Vidal is secretaris, en Ricardo García
Triviño is lid. Dat betekent dat de functie
van penningmeester vacant is. VIVOS is op
zoek naar een goede vrijwilliger die deze
belangrijke functie kan uitoefenen.
Hieronder stellen de nieuwe bestuursleden
zich aan u voor.

Ricardo García Triviño:
“Stelt u zich voor: geen veilig drinkwater,
geen riolering, geen elektriciteit en een huis
vol met kieren waar wind en regen vrij spel
hebben. Deze basisvoorzieningen ontbreken
in sommige wijken van Nandaime. Met uw
financiële hulp, verdubbeld door de gemeen-
te Diemen, de provincie Noord-Holland en
het ministerie van Buitenlandse Zaken, wor-
den deze voorzieningen in verschillende wij-
ken van Nandaime gerealiseerd.
Wij willen verder gaan met het aanleggen
van waterleiding, riolering en elektra in
Nandaime.
Ik woon sinds 1981 in Diemen. Na vele jaren
lid van VIVOS te zijn geweest, maak ik sinds
kort deel uit van het bestuur. Ik blijf helpen.
U ook?”

Peter Prins:
“Voor mij is dit de tweede keer dat ik als
voorzitter van VIVOS fungeer. Ik ben vrijwil-
liger vanaf het eerste uur, en vanaf 1984

actief in de solidariteitsbeweging voor
Nicaragua. Ik heb Nandaime diverse malen
bezocht en de gemeente zien veranderen.
Tegenwoordig hebben veel inwoners familie-
leden die naar Costa Rica of de Verenigde
Staten zijn geëmigreerd. Zij sturen geld en
onderhouden de achtergebleven familieleden.
In het centrum van het stadje zie je steeds
meer nieuwe huizen verschijnen. Hier heb-
ben veel mensen het zichtbaar beter.
Wat mij iedere keer ook opvalt, is dat je
nauwelijks 300 meter van deze nieuwbouw
verwijderd door straten en wijken kunt
lopen, waar nauwelijks voorzieningen, zoals
bestrating en riolering, zijn. Naarmate je
verder het platteland op gaat, wordt deze
tegenstelling steeds groter. Aan alles is
gebrek. 
Na ruim 20 jaar denk ik wel eens: wanneer
kunnen we als VIVOS en Diemen stoppen met
projectondersteuning in Nandaime? Wanneer
komt de tijd dat de inwoners van Nandaime
zelfstandig in hun behoeften kunnen voor-
zien? Ik denk dat dat moment langzaam
dichterbij komt. Voor sommigen wellicht te
langzaam. Maar iedere keer blijken ook de
tegenslagen: een orkaan, een aardbeving,
een misoogst, dalende prijzen voor koffie en
andere producten op de wereldmarkt enzo-
voort. Ik denk dat er voorlopig nog genoeg
werk is te doen voor VIVOS in Nandaime.”

Afscheid Imelda Ordoñez
Tijdens de ledenvergadering van december
2004 hebben we helaas ook afscheid moeten
nemen van Imelda Ordoñez, onze enige
betaalde medewerkster. Gedurende ruim drie
jaar heeft zij voor VIVOS administratief werk
verricht in het kader van de ID-regeling (de
voormalige Melkertbanen). Zij notuleerde
trouw onze ledenvergaderingen en verzorgde
zelfstandig de VIVOS-nieuwsbrieven. En deed
nog allerlei klussen waar de leden en vrijwil-
ligers niet aan toe kwamen. VIVOS is Imelda
veel dank verschuldigd. Ook zij kreeg uit
handen van Peter Prins een fles wijn en een
geschenkenbon uitgereikt.

Gevraagd: website-beheerder, penningmeester, vrijwilligers

VIVOS is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die ieder voor zich een aan-
tal taken kunnen vervullen. We willen graag onze website actualiseren, dus we
zoeken een beheerder van onze website. We hebben ook iemand nodig om de
penningen bij te houden, dus we zoeken een penningmeester. Verder kunnen
we vrijwilligers gebruiken op elk gebied.
Informatie bij de voorzitter, Peter Prins, 06-15011437.

VIVOS zoekt vrijwilligers 

Bestuur vernieuwd 


