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2016 
Met het aanstellen van het nieuwe bestuur in 2014 gingen we 
voor een VIVOS 2.0, waarin we lokale ontwikkelingsprojecten 
voort wilden zetten in Nandaime. Inmiddels ligt het jaarverslag 
2016 voor uw neus en is het ‘nieuwe’ bestuur inmiddels niet zo 
nieuw meer! 2016 was het jaar waarin wij ons 30-jarig bestaan 
vierden. Het was ook een jaar waarin evenementen werden 
georganiseerd en donaties werden opgehaald. Qua projecten 
was het een relatief rustiger jaar. Na het afronden van het 
project in Monte Grande kwamen er voor lange periode geen 
projectvoorstellen binnen. De binnengekomen donaties 
werden daarom bewaard in de algemene reserve zodat bij 
nieuwe projectvoorstellen deze weer gebruikt konden worden. 
We waren blij met deze reserves, want tegen het einde van het 
jaar kwamen er weer veel projectvoorstellen binnen! 
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Jaaroverzicht 

- Januari:  

- Start bouw peuterspeelzaal 
Monte Grande Occidental 

- Februari:  

- Fiets & wandelbeurs Utrecht 

- Mei:  

- Opening peuterspeelzaal 
Monte Grande Occidental 

- Loswalfestival 

- September 

- Diemerfestijn 

- Bezoek Nandaime Peter Prins 

- Oktober 

- Muurschildering AGO 
Zwembad  

- December 

- Introductie Tim van 
Muijden: plaatsvervangend 
Penningmeester 

 Jaarverslag | 2016 |
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JANUARI 
In januari werden de materialen in gekocht voor het project in Monte Grande Occidental. 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 was er 
behoefte aan een voorziening waar buurtactiviteiten en cursussen georganiseerd konden worden en 
een peuterspeelzaal waar kinderen veilig opgevangen konden worden. Het doel was om de 
gemeenschap hier bij elkaar te laten komen en bij te scholen om de positie van de inwoners op 
arbeidsmarkt te vergroten. Het initiatief werd volledig aangedragen door de inwoners van Monte 
Grande Occidental. Er werd een bestuur van ambitieuze vrouwen en twee peuterspeelzaalleiders 
opgericht die de organisatie van het project en de programmering op zich namen. De realisatie van het 
buurtgebouw is uitgevoerd 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 vergroten.  

FEBRUARI 
Monte Grande: aanbouw van nieuw project 
De afgelopen maanden is er in Monte Grande keihard gewerkt aan de realisatie van een nieuw 
buurtgebouw middels financiële ondersteuning van VIVOS. Het gebouw was in februari inmiddels 
gerealiseerd met hulp van de jongeren van Escuela Taller. Deze maand werden de puntjes op de i 
gezet en was het afwachten tot de grote opening.  

Fiets en Wandelbeurs in Utrecht 
In het weekend van 20 februari had VIVOS weer de eer om op de Fiets- en Wandelbeurs te staan. Deze 
beurs wordt elk jaar georganiseerd door Theo Jorna, oud VIVOS-voorzitter. Dit jaar vond de beurs voor 
het eerst plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Dit was spannend voor iedereen. Zou de beurs net zo 
succesvol zijn als andere jaren in de Amsterdam Rai? De beurs ging om 10 uur open en al gauw hadden 
we het druk in onze VIVOS stand. Hoewel voor veel fiets- en wandelaars Nicaragua net te ver weg is als 
vakantieland, voerden wij toch interessante gesprekken. Wij vonden het opvallend hoeveel mensen 
toch ooit eens in Nicaragua zijn geweest en bekend zijn met de problemen en schoonheden van het 
land. Deze bezoekers kochten daarom ook graag een Nicaraguaans souvenirtje bij de stand om VIVOS 
zo te steunen. Vooral de vogeltjes waren erg populair dit jaar! Opvallend was dat dit jaar Nicaragua 
enkele keren genoemd werd in een van de lezingen die gehouden werd. Waar VIVOS voorheen de 
enige informant over Nicaragua op de beurs was, blijkt het land steeds populairder te worden. Een 
ontwikkeling waar VIVOS alleen maar blij mee is! Na de eerste beursdag bleek dat er beduidend veel 
meer bezoekers waren dan afgelopen jaar. Wij konden dat ook merken aan onze opbrengsten. Aan het 
eind van het weekend zat er toch mooi €200,- in onze pot!  

APRIL 
In deze maand is er een nieuwe samenwerking ontstaan tussen VIVOS en het Tuincentrum Wurff uit 
Weesp. Bestuurslid Marjon had een goed idee om op het jaarlijks terugkerend Loswalfestival plantjes te 
verkopen. Het idee hierachter is dat wij zo niet alleen donaties op kunnen halen, maar Diemenaren de 
kraam van VIVOS na verloop van tijd ook herkennen aan de plantjes die wij jaarlijks op het 
Loswalfestival zullen gaan verkopen. 
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MEI 
Monte Grande Occidental afgerond 
In relatief korte tijd is het project in Monte Grande 
Occidental succesvol afgerond. Wij ontvingen prachtige 
foto’s van de bouw en van de opening van dit project. Dat 
betekende dat er weer tijd en ruimte was voor een nieuw 
project! Het was wachten op nieuws uit Nandaime. 

Loswalfestival 
Het was voor VIVOS een geslaagde dag! Niet alleen zag de 
kraam er kleurig en fleurig uit, ook waren alle plantjes 
verkocht! We hadden een mooie opbrengst van €165,-. We 
hadden veel aanspraak van Diemenaren en dat is misschien 
nog wel belangrijker dan de donaties die binnengekomen 
zijn. Een van onze speerpunten is bewustwording van de 
Diemenaren en daar heeft deze dag mooi aan bijgedragen.  

       
                 Loswal Festival (bron: DiemerNieuws) 

JULI 
Een relatief rustige periode voor VIVOS. Hoewel er geen nieuwe projectvoorstellen binnengekomen 
waren, vergaderden we over de Nicaraguaanse kunstenares Soraya die misschien naar Nederland zou 
komen.  

SEPTEMBER 
Diemerfestijn 

ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 0003 1306 11�    3



Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen

 
Begin september nodigden wij u uit om op het Diemer Festijn ons 30 jarig bestaan te vieren. Onze 
stand was drukbezocht en we hebben al onze vrienden feestelijk vastgelegd! De rondlopende ‘Photo 
Booth’ was een groot succes!  

Bezoek van Peter Prins aan Nandaime 
In september bracht oud VIVOS-voorzitter Peter Prins een bezoek aan Nandaime. De reis leverde een 
aantal nieuwe projectvoorstellen op, maar stond ook in het teken van de door de Dutch Water 
Authorities georganiseerde studiebijeenkomst over de droogte en overstromingen in het 
stroomgebied van de Rio Ochomogo in Nandaime (Nicaragua).  Tijdens de studiebijeenkomst 
wisselden boeren en vertegenwoordigers van milieuorganisaties uit de omgeving van Nandaime 
ideeën en ervaringen uit over hoe zij de klimaatverandering kunnen tegengaan. In Nandaime zijn de 
gevolgen van klimaatveranderingen sterk merkbaar. Er zijn grote temperatuurstijgingen gemeten en de 
regenval is bijna gehalveerd.   
  
Het bezoek (van Peter Prins) heeft VIVOS weer nieuwe informatie opgeleverd over de stand van zaken in 
Nandaime. Ook kwamen er enkele nieuwe projectvoorstellen binnen en vulde hij onze voorraad 
artesania aan!  

OKTOBER 
Muurschildering AGO  
Van 17 tot en met 21 oktober zijn kinderen die wonen op De Sniep en die zwemmen in het AGO 
Zwembad betrokken geweest bij de realisatie van twee prachtige Nicaraguaanse muurschilderingen 
door de Nicaraguaanse kunstenares Soraya Moncada Abel die de kinderen begeleidde.  Vrijdag 21 
oktober zijn de kunstwerken door burgemeester Erik Boog, samen met de kunstenares en de kinderen, 
onthuld. Het was een feestelijk moment dat in het teken stond van het goede nieuws dat het AGO 
Zwembad open blijft en de samenwerking tussen VIVOS en de gemeente Diemen. 

Onthulling muurschildering AGO Zwembad (bron: DiemerNieuws) 
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https://www.facebook.com/VIVOSDiemen/photos/?tab=album&album_id=1191719227541162%22%20%5Ct%20%22_blank
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NOVEMBER 
Dansjurken  
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 stemde in met de financiering van dit project. Om de jurken te kunnen financieren besloten we 
weer een evenement te organiseren voor in het nieuwe jaar.  

DECEMBER 
Penningmeester Anna Meijer gaf deze maand aan dat het haar komende periode niet gaat lukken om 
de penningmeester taken te voltooien. Tim van Muijden zal Anna’s taken komende periode overnemen. 
Als bestuur waren wij erg blij met de komst van Tim als penningmeester. Hij is al jaren betrokken bij 
VIVOS en helpt regelmatig bij evenementen.   

Wij hopen u in 2017 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, Saskia Kaptijn, Elsje Kaptijn, Marjon Meijer & Tim van Muijden
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