
 
 
 
 
 
 
 
  

December	2015	 Nieuwsbrief	

Wist	u	dat…	
	
•	VIVOS	dit	jaar	zijn	

30	jarig	jubileum	

jaar	in	gaat!	

	

•	VIVOS	vanaf	nu	

ook	op	Twitter	

zit?	

	

•	 er	in	Nandaime	

suikerriet,	

tomaten,	rijst,	

bonen	en	sorgo	

(een	graan	soort)	

verbouwd	wordt?	

	

•	 giften	aan	Vivos	

aftrekbaar	zijn	

van	de	

inkomsten-

belasting,	omdat	

VIVOS	een	

Algemeen	Nut	

Beogende	

Instelling	(ANBI)	

is.	
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De	kerst	staat	weer	voor	

de	deur	en	daarmee	is	het	

ook	weer	tijd	voor	de	

december	nieuwsbrief	

van	VIVOS!		

	

Dit	jaar	vragen	wij	om	

jullie	steun	voor	het	

nieuwe	project;	de	bouw	

van	een	multifunctioneel	

buurtgebouw	in	Monte	

Grande	Occidental	

(pagina	2).		
	

	

	

VIVOS	Kerstgroet		

Ze	zijn	er	weer:	Kerstbal	en	VIVOS-Zegels!	
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Op	zoek	naar	een	origineel	

kerstcadeau	waarmee	je	

ook	nog	eens	een	goed	

doel	steunt?	Bestel	dan	nu	

de	VIVOS	kerstbal	voor	

€5,-!		

	

Daarnaast	hebben	wij	ook	

VIVOS-postzegels	om	uw	

kerstkaarten	mee	te	

versturen.	Een	velletje	

kost	€9,-	en	de	

opbrengsten	gaan	volledig	

naar	VIVOS!	

Vul	het	bestelformulier	op	

de	website	in	of	bel:		

06-50811577 

2

Daarnaast	blikken	we	in	de	

nieuwsbrief	terug	op	de	

afgelopen	periode	waarin	

weer	veel	is	gebeurd.		

	

VIVOS	draait	volledig	op	de	

donaties	en	hulp	van	onze	

vrijwilligers.	Daarom	willen	

wij	jullie	bedanken	voor	

alle	steun	en	support	het	

afgelopen	jaar!		

	

Fijne	feestdagen	en	tot	

2016!	
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In	deze	nieuwsbrief:	

	

Ze	zijn	er	weer:	Kerstbal	

en	VIVOS-Zegels!	

Nieuw	project:	Monte	

Grande	Occidental		

Bingo	TIW	Survivors	–	

Groot	succes!	

Kennismaking	met	de	

nieuwe	burgemeester	

VIVOS	zoekt	

vrijwilligers!	

VIVOS	30	jaar!	

		

	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Dankzij	de	goede	
samenwerking	met	TIW	
Survivors	hebben	wij	€755,-	
op	kunnen	halen	voor	ons	
nieuwe	project, Monte	
Grande	Occidental!” 
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Monte	Grande	Occidental	is	

een	kleine	gemeenschap	op	

het	platteland	in	de		buurt	

van	Nandaime.	Monte	

Grande	ligt	geïsoleerd	en	is	

afhankelijk	van	buurt-

gemeente.	Vanuit	de	lokale	

bevolking	is	er	behoefte	aan	

een	voorziening	waar	

buurtactiviteiten	en	

cursussen	georganiseerd	

kunnen	worden	en	een	

peuterspeelzaal	waar	

kinderen	veilig	opgevangen	

kunnen	worden.	Het	doel	is	

om	de	gemeenschap	hier	bij	

elkaar	te	laten	komen	en	bij	

te	scholen	om	de	positie	

van	de	inwoners	op	

Nieuw	project:	Monte	Grande	Occidental		
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In	samenwerking	met	de	

Diemens	

honkbalvereniging	TIW	

Survivors	heeft	VIVOS	op	

19	september	een	bingo	

georganiseerd.	Honkbal	is	

de	nationale	sport	van	

Nicaragua.	De	

gezamenlijke	voorliefde	

voor	deze	sport	bracht	ons	

op	het	idee	om	de	

samenwerking	met	de	

vereniging	op	te	zoeken.	

Overdag	vond	het	familie-	

softbal	toernooi	en	een	

BBQ	plaats.	Het	toernooi	

werd	afgesloten	met	de	

bingo.	De	bingo	was	een	

groot	succes!	Het	was	een	

Bingo	TIW	Survivors	–	Groot	succes!	
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arbeidsmarkt	te	vergroten.	

Overdag	zal	het	gebouw	

gebruikt	worden	als	

peuterspeelzaal	en	‘s	avonds	

voor	cursussen	en	

activiteiten.	

	

Momenteel	is	er	enkel	een	

kleine	overkapping,	gemaakt	

van	afvalmaterialen	waar	

kinderen	worden	

opgevangen.	Dit	beschermt	ze	

minimaal	tegen	zon	en	regen	

en	is	daarbij	niet	geschikt	

voor	andere	activiteiten.		

	

Het	initiatief	is	volledig	

aangedragen	door	de	

inwoners	van	Monte	Grande	
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gezellige	avond	en	we	

hebben	dit	keer	maar	liefst	

755	euro	opgehaald	voor	

ons	nieuwe	project!	Er	zijn	

enorm	veel	leuke	prijzen	

gewonnen,	van	parfums	

tot	dinerbonnen.	De	

hoofdprijs	was	een	

gloednieuwe	fiets	

gesponsord	door	

Kroonenberg2wielers	en	is	

toevallig	gewonnen	door	

onze	eigen	voorzitster	

Saskia	Kaptijn!	

		

Mede	door	de	inzet	van	

Steven	van	Loggem,	

voorzitter	van	TIW	

Survivors	en	zijn	lieftallige	

3

assistente	Iris	de	Kok,	lid	

van	VIVOS,	werd	de	bingo	

een	gezellige	avond	met	

prijzen	voor	vrijwel	

iedereen.	VIVOS	is	erg	blij	

dat	de	nieuwe	

evenementen	zo	

enthousiast	worden	

ontvangen	in	Diemen.	De	

samenwerking	met	

ondernemers	en	andere	

verenigingen	uit	Diemen	

werkt	enthousiasmerend	

en	wij	zijn	dan	ook	

voornemens	om	dit	voort	

te	zeten.	

	

Houd	onze	Facebook	

pagina	in	de	gaten	voor	

de	laatste	evenementen!	
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Occidental.	Er	is	reeds	een	

bestuur	van	ambitieuze	

vrouwen	en	twee	

peuterspeelzaalleiders	

opgestaan	die	de		

organisatie	van	het	project	en	

de	programmering	op	zich	

nemen.		

	

De	realisatie	van	het	

buurtgebouw	zal	uitgevoerd	

worden	door	jongeren	van		

Escuela	Taller.	Escuela	Taller	

is	een	werkproject	voor	

jongeren	zonder	diploma	die	

werkloos	zijn.	De	jongeren	

leren	bouwtechnieken	en	

doen	ervaring	op	om	hun	

kansen	op	de	arbeidsmarkt	te		
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vergroten.		

	

	

De	grond	is	gedoneerd	door	

de	gemeente.	VIVOS	zal	de	

financiering	van	de	

bouwkosten	op	zich	nemen.	

VIVOS	hoopt	in	januari	te	

starten	met	de	bouw.	Hierbij	

kunnen	wij	uw	hulp	

gebruiken!	

	

U	kunt	een	donatie	

overmaken	naar	rekening	

nummer:	NL37	INGB	0003	

1306	11	t.a.v.	Vereniging	

Initiatief	Voor	

Ontwikkelingssamenwerking	

Diemen.	

	

Huidige	situatie	Monte	Grande	

Occidental	
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VIVOS	is	opzoek	naar	

enthousiaste	vrijwilligers	

die	hun	steentje	bij	willen	

dragen!	

	

Wij	zoeken	krachten	die	

het	leuk	vinden	om	ons	te	

helpen	bij	evenementen	

of	een	van	de	andere	

verenigingstaken	zoals	

het	schrijven	van	

persberichten	of	

nieuwsbrieven.	

VIVOS	zoekt	vrijwilligers!	
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Het	team	van	VIVOS	

bestaat	uit	circa	10	

actieve	leden,	variërend	

in	leeftijd	en	qua	

achtergrond.	Een	keer	per	

maand	komen	wij	bij	

elkaar	op	de	algemene	

ledenvergadering.		

	

Met	veel	enthousiasme	

en	energie	draagt	het	

team	bij	aan	duurzame	

1

Op	5	augustus	jl.	heeft	het	

bestuur	van	VIVOS	

kennisgemaakt	met	

nieuwe	Burgemeester	van	

Diemen	Erik	Boog.		

	

Tijdens	het	gesprek	

kregen	wij	de	kans	het	

werk	van	VIVOS	toe	te	

lichten.	Zowel	oude,	

nieuwe	en	toekomstige	

projecten	kwamen	hierbij	

aanbod.		

Kennismaking	met	de	nieuwe	Burgemeester	
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Daarnaast	werd	er	ook	

besproken	hoe	VIVOS	de	

donateurs	probeert	te	

bereiken	en	hebben	wij	

gebrainstormd	over	

mogelijke	nieuwe	

evenementen.	

	

Erik	Boog	was	in	

Hilversum	regelmatig	

betrokken	bij	

sponseringsacties	voor	

goede	doelen.	Hij	gaf	aan	

3

achter	het	werk	van	

VIVOS	te	staan,	en	daar	

zijn	wij	natuurlijk	erg	blij	

mee!		

	

Het	was	een	prettig	

gesprek	en	VIVOS	wenst	

onze	nieuwe	

Burgemeester	dan	ook	

veel	succes	en	plezier	in	

Diemen!	
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ontwikkelingsprojecten	in	

Nandaime.		

	

Lijkt	het	jou	wel	wat	om	

deel	uit	te	maken	van	ons	

team?	Stuur	dan	een	

mailtje	naar	

info@vivos.nl!		
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In	de	volgende	

nieuwsbrief	zullen	wij	u	

meer	informeren	over	de	

huidige	stand	van	zaken	

van	de	lopende	projecten	

in	Nicaragua.		

	

Tevens	zal	er	weer	een	

column	zijn	over	VIVOS	30	

jaar,	waar	in	wij	

terugblikken	en	vooruit	

kijken	op	het	werk	van	

VIVOS	Diemen.		
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Bent	u	nieuwsgierig	en	

wilt	u	meer	weten?	Neem	

dan	een	kijkje	op	de	

website	of	op	onze	

Facebookpagina!		

	

Saludos!	
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In	de	volgende	nieuwsbrief…	

VIVOS	30	jaar!	Hoe	het	allemaal	begon	

1

Eind	jaren	zeventig	van	de	

vorige	eeuw	trok	de	

bevrijdingsstrijd	van	de	

Nicaraguaanse	bevolking		

tegen	de	dictator	Somoza	

veel	aandacht.	In	

Nederland	waren	

plaatselijk	Nicaragua-	

comités	actief.	In		

sommige	gemeenten	

leidde	dat	tot	een	

stedenband	met	een	

Nicaraguaanse	gemeente.		

	

In	1986	kwam	een	van	de	

latere	oprichters	van	

VIVOS	terug	uit	Nicaragua	

met	een	verzoek	van	de		

burgemeester	van	

Nandaime	tot	het	

aangaan	van	een	

stedenband	met	de	

gemeente	Diemen.	Tot		

een	formele	stedenband	

is	het	niet	gekomen,	maar	

de	gemeente	Diemen	

stelde	op	haar	begroting		

wel	1	gulden	per	inwoner	

beschikbaar	voor	

ontwikkelingsprojecten.		

	

VIVOS	heeft	vanaf		

haar	oprichting	in	1986	

jaarlijks	een	beroep	op	dit	
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fonds	kunnen	doen	voor	

verdubbeling	van	de		

ontvangen	donaties	en	

heeft	de	

vriendschapsband	met	

Nandaime	inhoud	

gegeven.		

	

Aantal	projecten	dat	al	
tot	stand	zijn	gekomen	
VIVOS	heeft	in	deze	30	

jaar	35	projecten	in	

Nandaime	gefinancierd.	

Alle	project	hebben	als		

uitgangspunt	duurzame	

ontwikkeling,	met	

speciale	aandacht	voor	

het	milieu,	

armoedebestrijding	en	

verbetering	van	de	positie	

van	vrouwen	en	jongeren.		

	

Voorbeelden	van	

gerealiseerde	projecten	

zijn	een	ambulance	en	

EHBO	post	voor	het	

plaatselijke	ziekenhuis,	

cursussen	in	het	

	vrouwenhuis,	water		

en	elektriciteit	in	arme	

wijken,	nieuwe	

toiletgroepen	en	een	

bibliotheek	op	

basisscholen	(zie	
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onderstaande	foto),	een		

werkproject	Escuela	Taller	

voor	vroegtijdig	

schoolverlaters	en	

peuterspeelzalen	op	het	

	platteland.		

	

Waar	bestaat	de	huidige	
samenwerking	uit	
Onze	

vertegenwoordigster	in	

Nandaime,	Ana	Cecilia	

Gonzalez	Quiroz,	

onderhoudt	de	contacten	

met	de	

overheidsinstellingen	en	

andere	organisaties	in	

Nandaime,	zoals	het	

gemeentebestuur	en	de		

lokale	

vertegenwoordigingen	

van	het	ministerie	van	

Onderwijs	MINED	en	het	

ministerie	van	

Gezondheid	MINSA.		

	

Uit	onze	contacten	en	

onze	bezoeken	hebben	

wij	kunnen	ervaren	dat	

de	inzet	van	VIVOS	en	de	

gerealiseerde	projecten	in	

Nandaime	worden	

gewaardeerd,	zowel	door	

de	begunstigden	als	door	

4

de	betrokken	overheden		

	

Belangrijkste	resultaten	
van	deze	samenwerking		
De	resultaten	van	deze	

samenwerking	zijn	de	

projecten	die	gerealiseerd	

zijn	en	nog	steeds	

zichtbaar	zijn	in	

Nandaime.	Ze	

functioneren	tot	op	de	

dag	van	vandaag	en	

worden	benut	door	de	

mensen	voor		

wie	ze	bedoeld	waren:	

leerlingen	van	

basisscholen,	patiënten	

van	het	ziekenhuis	en		

EHBO-post,	peuters	in	

peuterspeelzalen	op	het	

platteland.	Daarnaast	zijn	

veel	jongeren	die	via	het	

	Escuela	Taller-project	

bouwvaardigheden	

hebben	opgedaan,	

terecht	gekomen	als	

bouwvakker	in	de	regio.	

Deze	succesvolle	

projecten	zorgen	ervoor	

dat	onze	kleinschalige	

organisatie	een	groot	

bereik	heeft.	Hopelijk	

volgen	er	nog	vele	

toekomstige	projecten!		

	

1996 schildercursus voor kinderen in bibliotheek 


