
 
 
 
 
 
 
 
  

Oktober 2014 Nieuwsbrief 

Wist je dat… 
 
• Je heel makkelijk 

digitaal kunt 
doneren via onze 
VIVOS Facebook 
pagina?!  

 
• VIVOS binnenkort 

allerlei leuke 
activiteiten 
organiseert!? 
Houd het 
DiemerNieuws, 
de website en de 
Facebook pagina 
dus goed in de 
gaten! 

 
• Over 2 jaar VIVOS 

alweer 30 jaar 
actief is?! 

Misschien heeft u al het 
een en ander gemerkt; er 
speelt zich van alles en 
nog wat af bij VIVOS!  
Sinds april is er een 
vrijwel nieuw bestuur 
aangetreden. Ook zijn er 
8 enthousiaste leden 
bijgekomen die zeer 
betrokken zijn bij de 
vereniging. Al deze 
ontwikkelingen willen we 
u niet ontnemen, vandaar 
dat wij u in deze nieuwe 
nieuwsbrief rondleiden 
door VIVOS 2.0!  

VIVOS in een nieuw jasje: VIVOS 2.0 

Digitaal VIVOS 
Al geruime tijd waren wij 
al te volgen via Facebook: 
https://www.facebook.co
m/VIVOSDiemen 
  
Daarnaast komt de 
nieuwe frisse website 
binnenkort online, dus 
houd deze ook vooral 
goed in de gaten voor alle 
laatste nieuwtjes! 
http://www.vivos.nl/ 
 
 
Maar natuurlijk blijft u 
ook nieuwsbrieven van 
ons ontvangen!  

In deze nieuwsbrief: 
 

 Digitaal VIVOS 
 Saskia Kaptijn: Nieuwe 
voorzitter  

 Elsje Kaptijn: nieuwe vice 
voorzitter 

 Anna Meijer: nieuwe 
penningmeester 

 Loswalfestival 
 Diemer Festijn 
 Evenementen: zet hem in je 
agenda! 

  

 

Wilt u de nieuwsbrief 
digitaal ontvangen?  Dat 
kan! Geef u op via de 
website, of stuur een 
mailtje naar info@vivos.nl  

 

https://www.facebook.com/VIVOSDiemen
https://www.facebook.com/VIVOSDiemen
http://www.vivos.nl/
mailto:info@vivos.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“VIVOS 2.0 betekent 
voor mij een nieuwe 
strategie waarbij de 
donateurs dichterbij ons 
komen te staan en meer 
van ons werk zien.” 

Ik ben Saskia Kaptijn en 
woon mijn hele leven al in 
Diemen. Sinds 2011 werk 
ik als leerkracht op 
basisschool Wereldwijs in 
Amsterdam Zuidoost. Ik 
besloot een aantal jaar 
terug om lid van VIVOS te 
worden en vergaderde 
elke maand mee. Ook 
zette ik me in voor VIVOS 
bij allerlei evenementen. 
Dit werk beviel me wel! Ik 
wilde Nicaragua zelf 
ontdekken, dus pakte ik 
m’n spullen en vertrok! Ik 
werd verliefd op 
Nicaragua, wat een 
prachtig land met 

Saskia Kaptijn: nieuwe voorzitter van VIVOS 
 

Ik ben Elsje Kaptijn, 
geboren en getogen in 
Diemen en ben nu 
woonachtig in Utrecht 
wegens mij studie. Vorig 
jaar heb ik mijn bachelor 
Ruimtelijke Ordening en 
planologie behaald aan de 
Hogeschool Utrecht en in 
september ben ik 
begonnen aan mijn 
master Landschap 
Architectuur en Planning 
aan de Wageningen 
Universiteit. 
 
Al een aantal jaar ben ik 
lid van VIVOS en ben ik te 
vinden bij de 
evenementen waar VIVOS 

Elsje Kaptijn: nieuwe vice voorzitter van VIVOS 

 

geweldige mensen! Niet 
lang na mijn terugkomst  
trad ik samen met mijn 
zusje en reismaatje Anna 
aan als nieuw bestuur van 
VIVOS. De vorige voorzitter 
besloot af te treden en dat 
zou misschien het einde 
van VIVOS betekenen. Ik 
kon het niet laten 
gebeuren dat dit werk niet 
meer voortgezet zou 
worden. Zeker niet omdat 
ik met mijn eigen ogen 
gezien heb wat een 
project, hoe groot of klein 
dan ook, voor impact heeft 
op de inwoners van 
Nandaime. Ik vind het een 

eer om voorzitter te zijn 
voor een vereniging als 
VIVOS.  Wat ik hoop te 
bereiken met VIVOS 2.0 is 
dat de Diemenaren een 
vleugje van Nicaragua 
kunnen proeven. Hoe? 
Door het organiseren van 
evenementen 
Diemenaren meer te 
betrekken bij onze 
vereniging. Samen met 
het nieuwe bestuur en 
nieuwe leden hoop ik dat 
we veel moois voor 
Nandaime én Diemen 
zullen bereiken de 
komende tijd!   
 

aan deelneemt. VIVOS is 
een mooie, kleinschalige 
organisatie die met zijn 
directe aanpak 
ontwikkelingsgerichte hulp 
biedt daar waar nodig. Dit 
is een visie die bij mij 
aansluit en ik ben dan ook 
trots dat ik als nieuw 
bestuurslid mij hiervoor in 
kan zetten. 

VIVOS 2.0 betekent voor 
mij een nieuwe strategie 
waarbij de donateurs 
dichterbij ons komen te 
staan en meer van ons 
werk zien. Daarnaast vind 
ik de vriendschapsband 
tussen Diemen en 

Nandaime een mooi en 
krachtige werkwijze. Dit 
zou ik graag willen 
versterken zodat zowel de 
gemeente Diemen als 
Nandaime van deze band 
kan profiteren.  

Ik kijk er naar uit om mij 
de komende periode in te 
zetten voor VIVOS en veel 
mooie projecten op te 
starten.  

Met vriendelijke groet, 
Elsje Kaptijn. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
  

Hola!  
Ik ben Anna Meijer, 25 
jaar en geboren in 
Amsterdam. Vorig jaar 
ben ik afgestudeerd als 
klinisch neuropsycholoog 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na een 
jaartje hard werken heb ik 
besloten om een tweede 
master te gaan volgen aan 
de Vrije Universiteit, 
namelijk 
bewegingswetenschappen
. In de toekomst hoop ik 
cognitief en 
bewegingsonderzoek te 
kunnen integreren bij 
patiënten met niet-
aangeboren hersenletsel.  
Ik ken VIVOS al een aantal 
jaar via Saskia Kaptijn. 
Vorig jaar heb ik samen 
met haar een fantastische 

Anna Meijer: nieuwe penningmeester van VIVOS 

Loswalfestival is dit jaar 
weer een succes geweest, 
we waren de hele 
zaterdag met onze 
VIVOSkraam te vinden op 
de markt. Met VIVOS 2.0 
hebben we een aantal 
nieuwe ideeën 
doorgevoerd en deze op 
het Loswalfestival 
uitgeprobeerd. Dit is zeer 
goed gegaan en daarom 
zetten we deze lijn op de 
volgende festivals en 
evenementen door.  
 
Naast de gebruikelijke 
artesanía was er een 
photobooth opgezet waar 

Loswalfestival 2014 

reis gemaakt door 
Midden-Amerika, waarin 
Nicaragua een van onze 
favoriete landen was. Dit 
was mijn eerste ervaring 
met de Nicaraguaanse 
cultuur. De warme 
mensen en mooie natuur 
deden mij goed. Ook 
hebben wij een aantal 
dagen in Nandaime 
doorgebracht en hebben 
wij voormalige en 
toekomstige VIVOS 
projecten bezocht.  Hier 
zag ik met eigen ogen wat 
wij als kleine 
ontwikkelingsorganisatie 
kunnen realiseren en 
vooral wat voor 
mogelijkheden er nog 
liggen. Derhalve heb ik 
besloten om actief lid te 
worden en me in te zetten 

voor de toekomstige 
projecten. Dit jaar ben ik 
tevens toegetreden tot 
het bestuur van VIVOS. 
Samen met dit nieuwe 
bestuur hoop ik  
doelgerichte en directe 
ontwikkelingshulp te 
kunnen bieden en met 
veel enthousiasme nieuwe 
uitdagingen aan te kunnen 
gaan. 
Naast mijn studie zal ik de 
rol als penningmeester 
voor VIVOS serieus nemen 
en hoop ik te kunnen 
bijdragen aan nog meer 
mooie projecten. Ik wil 
mijn aandacht in het 
bijzonder richten op 
ontwikkelingshulp met 
betrekking tot de 
gezondheidszorg.  
 

men voor een kleine 
donatie op de foto kon in 
een heuse Nicaraguaanse 
setting. Van plaksnorren 
tot traditionele jurken, je 
kon van alles kiezen.  Lisa 
Peperkamp heeft het 
prachtige decor 
geschilderd. 
Daarnaast waren er 
nacho’s met 
huisgemaakte guacamole, 
lekkere drankjes, en 
Midden-Amerikaanse 
muziek.  
 
 
 
 

Kortom Vivos heeft een 
zeer lucratieve en gezellige 
dag gehad en we kijken uit 
naar volgend jaar en 
komende evenementen! 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiteraard stond VIVOS dit 
jaar ook weer zaterdag 
met een kraam op het 
Diemer Festijn. De kraam 
werd goed bezocht en we 
hebben aardig wat 
donaties opgehaald. De 
meeste donaties 
ontvangen we in de vorm 
van verkoop van 
artesenias en foto’s van 
de photobooth. Ook 
blijven onze postzegels 

Diemer Festijn 

In de volgende 
nieuwsbrief zullen wij u 
meer informeren over de 
huidige stand van zaken 
van de lopende projecten 
in Nicaragua.  
 
Er zijn afgelopen tijd 2 
VIVOS leden in Nandaime, 
Nicaragua geweest en zij 
zitten boordevol verhalen 
over hun reis. Daarover 

een groot succes! Naast 
het verkopen van 
spulletjes, informeren we 
Diemenaren ook graag 
wat we doen.  
Opvallend vonden we dat 
veel Diemenaren VIVOS 
wel kennen, maar niet zo 
goed wisten wat we 
precies doen. Dat leverde 
interessante gesprekken 
op!  
Ook kwam de wethouder 

Klaasse nog langs en 
hebben we de 
burgemeester ook even 
op de foto gezet. Het was 
een goede dag en we 
kijken uit naar volgend 
jaar! 

  

dus in de volgende 
nieuwsbrief meer! 
 
Bent u nieuwsgierig en 
wilt u meer weten? Neem 
dan een kijkje op de 
website of op onze 
Facebookpagina!  
 
Saludos! 

In de volgende nieuwsbrief… 

Zet hem in je agenda: VIVOS evenement 
Woensdag 29 oktober 
organiseert VIVOS haar 
eerste echte PUBQUIZ in 
het Wapen van Diemen.  
 
Op deze avond kunt u in 
uw eigen samengestelde 
team meedoen en uw 
kennis testen in 
verschillende rondes. Van 
muziek tot sport, alles 
komt voorbij!  
 

Uiteraard is er voor het 
winnende team een prijs! 
 
Inloop is vanaf 20.00, de 
quiz start om 20.30.  
 
Kosten zijn €2,50 p.p. De 
gemeente Diemen 
verdubbelt elke donatie, 
dus uw bijdrage is €5,- 
waard! Natuurlijk zijn alle 
extra donaties meer dan 
welkom  

Ook zullen wij prachtige 
souvenirs uit Nicaragua 
verkopen. 
 
Kortom; een gezellige 
avond waarbij u ook een 
bijdrage levert aan een 
goed doel!  


