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2017 
2017 was een jaar waarin VIVOS zich naast de projecten in 
Nicaragua zich ook meer heeft ingezet voor bewustwording in 
Diemen. VIVOS heeft diverse evenementen georganiseerd om 
Diemenaren te introduceren aan de vereniging en kennis te 
laten maken met ons werk. De welvaart in Nicaragua stijgt, 
maar de verschillen tussen de inwoners uit Diemen en de 
inwoners uit Nandaime zijn nog steeds ongelofelijk groot. 
Nicaragua is een land met armoede, maar dat betekent niet dat 
wij daar niks van kunnen leren. Zo kopte de krantenkoppen in 
november 2017 dat Nederland kelderde in de ranglijsten 
gelijkheid tussen man en vrouw. Nederland staat hier op de 
16e plek, en Nicaragua ver daarboven op de 6e plek! Dit is iets 
wat wij zeker ook terug zien in onze projecten. Veel projecten 
worden geleid en geïnitieerd door Nicaraguaanse vrouwen en 
daarmee zetten ze een mooi voorbeeld waar wij van kunnen 
leren. Met onze projecten zoeken we altijd de verbinding met 
Diemen en Nandaime. Dit zorgt namelijk voor bewustwording 
en waardevolle leermomenten.    

Op de voorpagina van het jaarverslag staan de danseressen 
van Ballet Folklorico Nandaime, u heeft ze misschien wel 
eerder voorbij zien komen dit jaar.  De dames staan symbool 
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Jaaroverzicht 

- Februari:  

- Acceptatie projectvoorstel 
Ballet Folklorico Nandaime 

- Pubquiz 

- Fiets- en wandelbeurs 

- Aankoop artesenia 

- Maart: 

- Acceptatie projectverzoek 
Veilig Spelen in San Mateo 

- Mei 

- Loswal Festival  

- Juli 

- Terugkoppeling Ballet 
Folklorico Nandaime 

- Augustus 

- Acceptatie pilot project 
herbebossing met bamboe 

- September 

- Diemerfestijn 

- Oktober 

- Toepassing Global goals  

- November 

- Verkiezingen Nandaime 

- December 

- Bestuurswissel 

 Jaarverslag | 2017 |



Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen

voor het positieve resultaat van VIVOS, wat  mede mogelijk wordt gemaakt met behulp van donaties 
van Diemenaren en subsidie van de Gemeente Diemen.  

In het jaarverslag 2017 leest u per maand wat voor acties VIVOS heeft ondernemen en waar donaties 
aan zijn besteed.  

FEBRUARI 
Pubquiz 

Op 4 februari 2017 heeft VIVOS een pubquiz georganiseerd om geld op te halen voor het Ballet 
Folklorico Nandaime. Zo’n 1,5 jaar geleden is de dansgroep Ballet Folklorico Nandaime opgericht. Het 
is een particulier initiatief van jonge vrouwen, moeders en hun dochters uit Nandaime. De 13 meisjes in 
de leeftijd van 6 tot 16 jaar treden op in (de regio van) Nandaime, maar beginnen ook aandacht buiten 
het stadje te krijgen. Om meer mensen te enthousiasmeren en hun shows te professionaliseren zijn er 
meer dansjurken nodig. De dansgroep wordt gefinancierd door de ouders waardoor hun budget klein 
is. VIVOS steunt graag dit initiatief dat cultuur, bewegen en ondernemerschap stimuleert. De pubquiz 
heeft veel donaties opgehaald wat volledig aan het project besteed is. Daarnaast gaf de pubquiz de 
mogelijkheid kennis te geven van de projecten van VIVOS. 

ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 0003 1306 11�    2

http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl


Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen

Fiets en wandelbeurs 

Ook dit jaar was VIVOS weer aanwezig op de Fiets en 
Wandelbeurs. De stand werd gedoneerd door de 
beursorganisatie. De aanwezigheid bij de Fiets en Wandelbeurs 
geeft VIVOS de gelegenheid meer naamsbekendheid te generen 
en donaties op te halen door de verkoop van artesenia. De 
donaties zijn ten goede gekomen aan de algemene reserves van 
de vereniging. 

Artesenia 

VIVOS Lid Peter Prins heeft tijdens zijn bezoek aan Nicaragua 
nieuwe artesenia gekocht. De artesenias, bijvoorbeeld de vrolijke 
gekleurde vogeltjes, verkoopt VIVOS tijdens zijn evenementen. 
De winst komt ten goede aan de projecten in Nicaragua. 

MAART 
Veilig spelen in San Mateo 

In maart is het projectverzoek Veilig spelen in San Mateo geaccepteerd. Kinderen in San Mateo gaan 
met veel plezier naar school. Hun schoolplein is alleen erg vervallen en onveilig. Het speelterrein ligt aan 
een rivier en er is geen hekwerk die voor bescherming zorgt. De mogelijkheid om veilig te spelen vindt 
VIVOS erg belangrijk, daarom steunen wij dit project.  
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Wegens nieuwe beleidsregels in Nicaragua voor ontwikkelingshulp is is het project nog niet van start 
gegaan. Het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua is bezig met een inventarisatie van inkomende 
gelden vanuit het buitenland voor ontwikkelingssamenwerking. Deze inventarisatie is nog lopend. 
VIVOS krijg goedkeuring om te starten wanneer deze inventarisatie afgerond is. De uitvoering van het 
project vindt naar verwachting plaats in 2018. 

Het project wordt deels gesteund door Stichting Kinderwensen Diemen. De stichting financiert de helft 
van het project.  

MEI 
Loswalfestival  

Net als in 2016 stond VIVOS op het Loswalfestival met de verkoop van plantjes. De kraam was aan het 
eind van de dag volledig uitverkocht. Daarnaast hebben we ook veel nieuwe en bekende Diemenaren 
gesproken over VIVOS. De dag gaf de mogelijkheid informatie uit te wisselen. De opbrengsten zijn 
toebedeeld aan de algemene reserves van de vereniging.  
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AUGUSTUS 
In augustus is het pilotproject herbebossing met bamboe van start 
gegaan. Op een aantal voormalig agrarisch terreinen zijn, met hulp 
van financiële steun van VIVOS, bamboeplanten gezaaid. Bamboe 
is een snelgroeiend gewas. Het voordeel hiervan is dat het in een 
korte tijd kale plekken kan begroeien. Daarnaast heeft het ook een 
economische waarde. Bamboe kan namelijk op veel verschillende 
manieren groeien. Het is belangrijk om ontboste gebieden 
opnieuw te beplanten. In Nicaragua kan het hevig regenen. 
Wanneer er geen begroeiing is, kunnen er modderstromen 
ontstaan. Bomen en planten houden de grond vast waardoor dit 
wordt voorkomen. Het bijkomend voordeel van bamboe is dat, 
doordat het zo snel groeit, veel CO2 opslaat.  

Het verbouwen van bamboe vraagt wel om ervaring. VIVOS steunt 
dit initiatief om ondernemers deze ervaring op te laten doen. De 
eerste resultaten uit 2017 waren nog niet erg positief. Door de 
hevige regelval in september zijn niet veel planten aangeslagen. 
Een evaluatie in 2018 zal tonen wat de successen en leerpunten 
zijn van deze evaluatie. 

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 waar we veel 
mensen hebben kunnen spreken.  

OKTOBER 
Hevige regenval in Nandaime 

Begin oktober 2017 werd Nandaime zwaar getroffen door de tropische orkaan Nate. In 24 uur viel 38 
cm regen.  De uitgedroogde rivier Rio Ochomogo trad nu buiten zijn oevers en meer dan honderd 
gezinnen moesten worden geëvacueerd. De inwoners zaten dagenlang zonder stroom en schoon 
drinkwater. Na enkele dagen begon het water te zakken, maar liet grote schade achter. 

De hevige buien zijn een gevolg van de klimaatverandering. In acht jaar is de gemiddelde temperatuur 
in Nicaragua met drie graden gestegen. In dezelfde tijd is de regenval gehalveerd. De regen valt ook 
veel onregelmatiger in hevige piekbuien. Net als in Nederland leidt dat tot grote droogte, wateroverlast 
en andere schade. De Rio Ochomogo, die een groot deel van het platteland van Nandaime van water 
zou moeten voorzien, is bij de bron opgedroogd. Stroomafwaarts wordt het resterende water voor 
irrigatie gebruikt. 

Het stroomgebied van de Rio Ochomogo heeft echter potentie. Door te werken aan verbetering van 
water- en bodembeheer en herbebossing kan de economische positie van de boerenfamilies op het 
platteland worden verstevigd. VIVOS wil het komende jaar daaraan bijdragen en komt in actie voor 
Nandaime.  
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Sustainable development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling 

Tot 2015 droeg VIVOS met de projecten bij aan de Millenniumdoelstellingen. Dit waren doelen 
opgesteld door de VN gericht op het uitbannen van wereldwijde armoede. In 2015 zijn de doelen 
herzien en omgevormd tot de Sustainable development goals (SDG’s). Vanaf heden steunt VIVOS ook 
deze doelen. Het helpt VIVOS richting te geven aan de projecten en doelstellingen. Daarnaast 
functioneert het ook als communicatiemiddel om de nut en de noodzaak van het werk van VIVOS aan te 
tonen. De SDG’s zijn 17 verschillende doelen die gelden voor alle mensen in alle landen.  

NOVEMBER  
Verkiezingen Nandaime   

In november waren er verkiezingen Nandaime. De regeringspartij van president Daniël Ortega heeft 
daar een grote overwinning behaald. Een oude bekende van VIVOS, Maria Eugenia Morales, is 
benoemd als secretaris van de gemeenteraad.  Zij is oprichtster van Nochari, een NGO in Nandaime die 
zich inzet voor alternatieve inkomsten voor boeren families. VIVOS werkt regelmatig samen met deze 
NGO. 

DECEMBER 
Najaarscampagne 

In december heeft VIVOS een najaarscampagne gelanceerd op donaties op te halen en Diemenaren 
kennis te laten maken met VIVOS. Deze campagne werd gefinancierd door de waarderingssubsidie van 
de Gemeente Diemen. Dit is een nieuwe subsidieregeling waar locale ontwikkelingsorganisaties beroep 
op kunnen doen ten behoeven van bewustwording in Diemen. Met de najaarscampagne hebben wij 
onder andere kerstkaarten verstuurd en een advertentie in het Diemernieuws geplaatst. De campagne 
heeft in totaal ca. 1800 euro opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan de algemene reserves van 
VIVOS. 
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Bestuurswissel 

De afgelopen vier jaar heeft Saskia Kaptijn zich ingezet als voorzitter voor VIVOS. Saskia draagt het 
stokje over aan haar zusje Elsje Kaptijn. Elsje was al actief als Vice-voorzitter. Penningmeester Anna 
Meijer draagt ook definitief het penningmeesterschap over naar Tim van Muijden. Tim was het 
afgelopen jaar al actief als tijdelijke penningmeester. Saskia en Anna blijven actief als lid voor VIVOS, 
dus we hoeven ze niet te missen! 

Wij hopen u in 2018 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 
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Extra bericht n.a.v. Een nieuwe wetgeving voor het beheer van persoonsgegevens 

Wat doet VIVOS met uw gegevens? 

Vanaf eind mei 2018 legt Europa aan bedrijven en verenigingen meer regels op om de privacy van 
haar burgers te respecteren. In het kader daarvan informeren wij u hierover, want ook nu is correct 
omgaan met uw gegevens al belangrijk voor ons. 

VIVOS houdt informatie bij van donateurs en belangstellenden. In dit bestand bevinden zich de 
volgende persoonsgegevens: naam en adres en/of e-mailadres. Deze informatie wordt enkel gebruikt 
bij het versturen van onze nieuwsbrieven en jaarverslagen en wordt beveiligd doormiddel van een 
wachtwoord. Wij delen geen persoonsgegevens aan derde.  

Donateurs en belangstellenden melden zich hier zelf voor aan. Mocht u de nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Dan kunt u mailen naar info@vivos.nl of u telefonisch afmelden: 0615432560  

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving zal VIVOS het beleidsplan uitbreiden met privacybeleid. Dit 
privacybeleid zal gepubliceerd worden op de website: www.vivos.nl. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen 
middels de bovengenoemde contactgegevens.

mailto:info@vivos.nl
http://www.vivos.nl
mailto:info@vivos.nl
http://www.vivos.nl

