
 
 
 
 
 
 
 
  

Voorjaar	2016	 Nieuwsbrief	

Wist	u	dat…	
	
•	VIVOS		1	
December	2016	
30	jaar	wordt?	

	
•	VIVOS	vanaf	nu	
ook	op	Twitter	
zit?	

	
•	VIVOS	op	zoek	is	
naar	nieuwe	
leden?	Meer	
informatie	vindt	
u	onderaan	deze	
nieuwsbrief!	

	
•	De	lokale	tijd	in	
Nicaragua	8	uur	
achter	loopt	op	
onze	Nederlands	
tijd.	Als	het	bij	
ons	18:00	dan	is	
het	nog	maar	
10:00	in	
Nicaragua?	

	
•	VIVOS	op	28	mei	
weer	te	vinden	is	
op	het	
Loswalfestival	in	
Diemen?		
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Het	voorjaar	staat	weer	
voor	de	deur	en	het	is	
weer	hoogste	tijd	voor	
een	VIVOS	nieuwsbrief!	
	
Naast	deze	nieuwsbrief	
heeft	u	ook	ons	
jaarverslag	van	2015	
ontvangen.	2015	was	een	
druk	VIVOS	jaar	en	wij	
kijken	daar	met	genoegen	
op	terug.		
2016	wordt	een	spannend	
jaar	voor	VIVOS.	.Ons	
jubileumjaar	komt	steeds	
dichterbij.	In	2016	zullen	

VIVOS	voorjaarsnieuws		

Vergaderen	met	VIVOS		
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Elke	eerste	woensdag	van	
de	maand	houdt	VIVOS	
een	ledenvergadering	in	
de	Omval	in	Diemen.	
Hierin	komen	elke	maand	
verschillende	
onderwerpen	aan	bod.		
Natuurlijk	bespreken	we	
de	voortgang	van	lopende	
projecten,	maar	ook	
onderzoeken	we	
mogelijkheden	voor	het	
organiseren	van	nieuwe	
evenementen	in	Diemen.	
We	proberen	de	
vergaderingen	zo	actief	
mogelijk	te	houden.	Dit	
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we	wat	vaker	terugblikken	
op	de	afgelopen	30	jaar	
van	VIVOS.	Wat	heeft	
VIVOS	bereikt?	Waarin	zijn	
we	succesvol,	en	minder	
succesvol,	geweest?	01-12-
2016	viert	VIVOS	zijn	30e	
verjaardag	en	wij	hopen	
natuurlijk	dat	u	daar	
natuurlijk	bij	bent!	
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doen	we	door	
bijvoorbeeld	
brainstormsessies	te	
houden.	Door	ideeën,	
gedachtes	en	opvattingen	
op	een	actieve	manier	
met	elkaar	te	delen,	
kunnen	we	veel	
efficiënter	onderwerpen	
met	elkaar	bespreken.	
Ook	houden	we	onze	
opvattingen	scherp	en	up	
to	date.	Op	de	foto	in	
deze	nieuwsbrief	ziet	u	
hoe	wij	met	elkaar	
spraken	over	donatie-	en	
fondsenwerving.	
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In	deze	nieuwsbrief:	
	

VIVOS	vergadering		
VIVOS	op	de	Fiets	&	
Wandelbeurs	in	Utrecht	
Hoe	gaat	het	nu	in	
Monte	Grande?	
VIVOS	zoekt	
vrijwilligers!	
VIVOS	30	jaar!	

		
	

Brainstormsessie 
ledenvergadering 



 

	
Fiets	en	wandel	weetjes	

in	Nicaraqua	:		
	

• De	beste	fiets	
reis	periode	in	
Nicaraqua	is	het	
groene	
seizoenen.	Daar	
buiten	is	het	te	
heet	of	te	
regenachtig!	
	

• Een	mooi	
wandelgebied	is	
het	Ometepe,	
een	eiland	in	het	
meer	van	
Nicaragua.		
	

• Wist	u	dat	er	op	
het	eiland	
Ometepe	maar	
liefst	twee	
vulkanen	zijn.		
	

• Wist	u	ook	dat	u	
kunt	surfen	in	
Nicaraqua?	
	

!	
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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	

VIVOS	op	de	Fiets	en	Wandelbeurs	in	Utrecht!	
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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	dit	jaar	was	ook	dat	
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	
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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!		
	
Hopelijk	staan	wij	volgend	
jaar	weer	op	de	Fiets-	en	
Wandelbeurs	en	uiteraard	
bent	u	dan	ook	van	harte	
welkom	om	een	kijkje	te	
komen	nemen	in	onze	
fleurige	stand!	
	
Houd	onze	Facebook	
pagina	in	de	gaten	voor	de	
laatste	evenementen!	
	
	

Anna en Marjon Meijer en Robin Beentje bij de fleurige 
VIVOS Stand! 
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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	
ontwikkelingsprojecten	in	
Nandaime.		

Hoe	gaat	het	nu	in	Monte	Grande?!	
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Lijkt	het	jou	wel	wat	om	
deel	uit	te	maken	van	ons	
team?	Stuur	dan	een	
mailtje	naar	
info@vivos.nl!		
	
	

1

De	afgelopen	maanden	is	
er	in	Monte	Grande	kei	
hard	gewerkt	aan	de	
realisatie	van	een	nieuw	
buurtgebouw	middels	
financiële	ondersteuning	
van	VIVOS.	
	
Het	gebouw	is	inmiddels	
gerealiseerd	met	hulp	van	
de	jongeren	van	Escuela	
Taller	(een	werkgelegen-
heidsproject	van	VIVOS).	
De	puntjes	worden	
momenteel	op	de	i	gezet	
en	het	is	afwachten	tot	de	
grote	opening.	
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Wij	zullen	u	hier	uiteraard	
van	op	de	hoogte	houden	
via	onze	volgende	
nieuwsbrief.	Wilt	u	de	
meest	recente	updates	
over	dit	project	
ontvangen?	Houd	dan	
onze	Facebook	en	Twitter	
pagina	in	de	gaten!		
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Voortgang Monte Grande 
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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	en	zullen	wij	
terugblikken	op	de	
afgelopen	evenementen	
zoals	het	Loswalfestival			
	
Tevens	zal	er	weer	een	
column	zijn	over	VIVOS	30	
jaar,	waar	in	wij	
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terugblikken	en	vooruit	
kijken	op	het	werk	van	
VIVOS	Diemen.		
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!	EHBO-post	Nandaime	
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Een	van	de	meest	bekende	en	door	
VIVOS	ondersteunde	projecten	in	
Nandaime	is	de	EHBO-post	in	het	
plaatselijke	ziekenhuis	Rommel	
Carrasquilla.	Zo	heette	het	
ziekenhuis	tijdens	onze	eerste	
bezoeken	aan	Nandaime	vanaf	
1989.	Door	de	politieke	wisseling	
van	de	wacht	in	1990	heette	het	
ziekenhuis	daarna	Monte	Carmelo	
(Berg	Carmel).	De	sandinistische	
verzetsstrijder	Carrasquilla	was	
onder	de	liberale	regeringen	na	
1990	niet	meer	interessant.		
	
Bij	de	viering	van	het	50-jarig	
bestaan	van	het	ziekenhuis	in	2006	
-waarvoor	we	een	uitnodiging	
hadden	ontvangen-	noemde	de	
vice-minister	van	gezondheid	
plotseling	de	naam	van	VIVOS	en	
haar	voorzitter.	VIVOS	had	namelijk	
in	1988	bijgedragen	aan	een	nieuwe	
EHBO-post,	die	gefinancierd	was	
door	de	donateurs,	de	inwoners	van	
Diemen	en	de	gemeente	Diemen.	
Het	jaar	daarvoor	had	VIVOS	een	
ambulance	gefinancierd,	die	jaren	
later	nog	steeds	in	gebruik	was	en	
meer	dan	een	miljoen	kilometer	
had	gereden.	
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Die	EHBO-post	was	vanaf	het	begin	te	
klein.	Diverse	artsen	tegelijk	hielden	
spreekuur	in	een	ruimte	met	weinig	
privacy.	Toch	heeft	die	post	het	met	
alle	beperkingen	lang	uitgehouden.	
Voor	het	ministerie	van	Gezondheid	in	
Managua	was	het	ziekenhuis	van	
Nandaime	echter	geen	ziekenhuis,	
maar	een	Pueste	de	Salud	
(gezondheidspost),	dus	stond	het	
lager	in	de	hiërarchie.	Er	was	niet	veel	
overheidsgeld	voor	Nandaime	
beschikbaar.	
	
Gelet	op	de	beperkte	financiële	
mogelijkheden	zijn	we	toen	in	gesprek	
gegaan	over	de	mogelijkheden.	De	
wens	om	een	geheel	nieuw	ziekenhuis	
te	financieren	ging	de	pet	van	VIVOS	
te	boven.	Enkele	jaren	daarvoor	was	
een	nieuwe	Sala	Materna	(een	
gebouwtje	voor	bevallingen)	
gerealiseerd.	Dat	kon	blijven	staan.	
VIVOS	heeft	toen	aangeboden	de	in	
1988	gebouwde	EHBO-post	te	slopen	
en	daarvoor	een	nieuw	en	groter	
gebouw	neer	te	zetten.	Die	moest	dan	
wel	voldoen	aan	actuele	eisen.		
	
In	2007	kon	de	bouw	starten.	Het	
werkgelegenheidsproject	Escuela	
Taller,	onder	leiding	van	
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aannemer/werkmeester	Roger	
Bustillo,	heeft	in	een	aantal	
maanden	de	EHBO-post	neergezet.	
Naast	de	bouwvakkers	hebben	een	
aantal	werkloze	jongeren	uit	
Nandaime	bij	dit	project	discipline	
en	ervaring	in	bouwtechnieken	
opgedaan,	die	ze	daarna	weer	in	
ander	werk	hebben	kunnen	
toepassen.	Vanuit	Nederland	werd	
de	bouw	ondersteund	door	een	
ingevlogen	ploeg	jongeren	en	
werkmeesters	van	Herstelling	Den	
Helder.	De	gevel	van	het	gebouw	
werd	voorzien	van	een	
muurschildering	door	kunstenares	
Soraya	Moncada	Abel,	die	ook	in	
Diemen	muurschilderingen	heeft	
gerealiseerd.	
	
Sinds	de	opening	in	2008	voorziet	
de	EHBO-post	in	een	grote	
behoefte.	Zeven	dagen	per	week	en	
24	uur	per	dag	is	de	post	bemand	
en	kunnen	inwoners	van	Nandaime	
terecht	voor	eerste	hulp.	Er	is	een	
speciale	kinderafdeling.	Het	
interieur	ziet	er	nog	picobello	uit.	
Van	alle	door	VIVOS	gerealiseerde	
projecten	in	Nandaime	is	dit	het	
meest	zichtbaar	gebleven.	
	

EHBO-Post 


