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2018 jaar was een bewogen jaar voor Nicaragua en 
Nandaime. In het land heerst een gespannen sfeer na de 
onrustige periode in de zomer.  

Ondanks de situatie heeft VIVOS met uw steun weer een mooi 
project kunnen realiseren, namelijk het opknappen van een 
school in San Mateo. VIVOS blijft zich inzetten voor de 
inwoners van Nandaime die dat nodig hebben.  

En ook in Diemen zijn wij actief! In 2018 is ons team weer 
versterkt met twee nieuwe leden. Daarnaast waren wij weer 
aanwezig op diverse evenementen in Diemen en was de 
pubquiz weer een groot succes! 

In het jaarverslag 2018 leest u per maand wat voor acties 
VIVOS heeft ondernemen en waar donaties aan zijn besteed.  
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Jaaroverzicht 

- April:  

- Pubquiz 

- Onrust in Nicaragua 

- Mei 

- Loswal Festival 

- Terugkoppeling project 
herbebossing met bamboe  

- Augustus 

- Afronding project veilig spelen 
in San Mateo 

- September 

- Diemerfestijn 

- November 

- Vrijwilligersvacature 

- December 

- Bezoek aan Nandaime, 
Peter Prins 

- Steun lokale bibliotheek 
een leesclub Nandaime 

 Jaarverslag | 2018 |
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APRIL 
Pubquiz 

6 april organiseerde VIVOS alweer de 3e VIVOS pubquiz in het Wapen van Diemen. Er deden acht 
teams mee. Het team 'Het is weer weekend, hè' werd winnaar van de pubquiz, die bijna 300 euro heeft 
opgeleverd! Bedankt voor de gezellige avond en de donaties. De opbrengsten komen ten goede aan 
de projecten in Nandaime.  

Onrust in Nicaragua 

In april 2018 ontstond er een gespannen situatie in Nicaragua. Protesten tegen verlaging van 
pensioenen en verhoging van sociale premies werden gevolgd door massale demonstraties tegen de 
corruptie en het gebrek aan democratie van het regime van President Daniel Ortega en zijn 
echtgenote. 

De rust lijkt de afgelopen tijd wat te zijn weergekeerd, maar tegen een hoge prijs: honderden doden 
en gewonden, en veel Nicaraguanen zijn in de gevangenis gegooid. Artsen en verpleegkundigen die 
demonstranten hebben behandeld, zijn ontslagen. De repressie is alom voelbaar door de 
aanwezigheid van paramilitaire groepen die door de presidentsvrouw worden aangestuurd. 

De groei van de economie van Nicaragua is ernstig teruggevallen. De toeristenindustrie is ingestort. 
Meer dan 100.000 Nicaraguanen die hier hun inkomen verdienden, zitten nu thuis. Ook andere delen 
van het bedrijfsleven hebben grote schade opgelopen. 

Misschien zijn de onlusten in Nicaragua niet los te zien van de marsen van inwoners van de 
buurlanden Honduras, El Salvador en Guatemala naar het noorden, naar de grens van de Verenigde 
Staten, het land van de ‘American Dream’. Deze vier Midden-Amerikaanse landen hebben al langere 
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tijd extreem last van de klimaatverandering: de temperatuur is in tien jaar tijd drie graden gestegen en 
de regenval is gehalveerd. Dit jaar was de regentijd praktisch droog. De economische middelen van 
bestaan zijn voor veel arme boeren op het platteland weggevallen. Ze kappen bos om mais te 
verbouwen als voeding voor hun koeien, die nauwelijks melk opleveren, en ook bij het slachthuis niet 
veel opbrengen. Zij trekken als gastarbeider in Costa Rica, en laten vrouwen en kinderen achter. 

Deze misère wordt versterkt door de aanwezigheid van repressieve en corrupte regimes die maar één 
doel hebben, namelijk zo lang mogelijk aan de macht blijven. Vaak bestieren een paar families de 
economie en de politiek van het land. Veel gewone mensen hebben zich afgewend van de politiek en 
zijn maar met één ding bezig: overleven. 

VIVOS volgt de ontwikkelingen in Nicaragua zo goed mogelijk. Ongeacht de samenstelling van de 
regering of het gemeentebestuur van Nandaime, heeft VIVOS zich altijd beziggehouden met steun aan 
projecten voor de arme bevolking. Zolang ons dat niet onmogelijk wordt gemaakt, willen we daarmee 
blijven doorgaan. 

MEI 
Loswalfestival  

In samenwerking met tuincentrum van der Wurff heeft 
VIVOS plantjes verkocht op het Loswalfestival. De 
opbrengsten gaan naar de projecten van VIVOS. 

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met de 
Diemenaren over de Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. We hebben de 
geïnventariseerd wat doelstellingen zijn die de 
Diemenaren belangrijk vinden. De input was verdeeld 
maar duidelijk kwam er naar voren dat onderwijs en het 
klimaat belangrijk wordt gevonden als 
randvoorwaarden voor een duurzame toekomst. VIVOS 
zet zich in voor deze doelstellingen. 

Terugkoppeling project Herbebossing met bamboe 

In 2017 is VIVOS gestart met het pilotproject om landbouwgronden te herbebossen met bamboe. In 
mei ontvingen wij de terugkoppeling van het project. 

Helaas bleek dat door de hevige regenval in oktober (meerder) een onbekend deel van de planten is 
weggespoeld door overstromingen. Tientallen planten hebben het noodweer overleefd. Naast deze 
calamiteit bleek dat de bamboe die tussen bomen en struiken was geplant het minder goed deed dan 
de bamboe die in open veld was geplant. Het is jammer dat dit is gebeurd, maar het was een 
pilotproject om van te leren . (Uiteraard is het erg jammer dat het project niet het resultaat heeft 
gegeven wat wij hoopten. Desondanks hebben wij hiervan kunnen leren. En het toont het ook de 
noodzaak van het nemen van maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. 

Door de hevige regenval, die steeds zwaarder lijkt te worden, overstroomt het grondgebied rond 
Nandaime regelmatig. VIVOS wil zich dan ook inzetten om Nandaime meer klimaatbestendig te maken. 
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AUGUSTUS 
Afronding project veilig spelen in San Mateo 

Augustus 2018 is de school La Palma in de communidad San Mateo feestelijk heropend. Met de hulp 
van VIVOS is de school omheind waardoor de kinderen veilig kunnen spelen op het schoolterrein. 
Daarnaast is ook de speelplaats opgeknapt, zijn er nieuwe toiletten geplaatst en zijn de klaslokalen 
geschilderd. 

De speelplaats is vernoemd naar Zamir Tellez Chavez. Hij was een bekende van VIVOS die nauw 
betrokken is geweest bij het project Escuela Taller, en die vorig jaar jammerlijk is omgekomen bij het 
omhakken van een boom. 

VIVOS is erg blij dat het gelukt is het project te realiseren ondanks de huidige sociale-politieke situatie. 
De onrust bemoeilijkte de uitvoering van het project gezien de schaarste aan materialen. Desondanks 
is het project geslaagd en zijn wij blij met het resultaat 

 

SEPTEMBER 
Diemer Festijn 

VIVOS is elk jaar trouw aanwezig bij het Diemer Festijn. Het Diemer Festijn geeft een mooie kans om 
de Diemenaren te spreken, en bij te praten over onze projecten. Het was een succesvolle dag.  

ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 0003 1306 11    4



Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen

November 
Vrijwilligersvacature 

In november heeft VIVOS een vacature geplaatst om nieuwe vrijwilligers te werven. En met succes! 
Naar aanleiding van de vacature zijn er twee nieuwe leden aangemeld bij VIVOS.  

December  
Steun lokale bibliotheek en leesclub Nandaime 

Nog net in 2018 heeft VIVOS een mooi initiatief kunnen steunen. Voor de lokale bibliotheek en lees-/
schaak-club heeft Peter Prins tijdens zijn bezoek aan Nandaime een donatie van VIVOS over kunnen 
dragen. Hiervan zijn 80 nieuwe boeken en een aantal Schaakspellen gekocht. De onderstaande foto 
toont de opening van de leesclub.  

Najaarsbericht 

Met subsidie van de gemeente Diemen heeft VIVOS een najaarsbericht verstuurd naar de trouwe 
donateurs en vrienden van VIVOS. Als bedankje voor de steun heeft VIVOS een kaart gestuurd. 

Wij hopen u weer tegen te komen en mooie projecten in Nandaime te realiseren. Blijf op de hoogte via 
onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina! 

Met vriendelijke groet, 

VIVOS Bestuur, 
Ricardo Garcia, Elsje Kaptijn, & Tim van Muijden

ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 0003 1306 11    5


	2018

