
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Voorjaar 2017 Nieuwsbrief 

Met deze voorjaars-
nieuwsbrief stellen wij 
twee nieuwe projecten 
aan u voor. Het eerste 
nieuwe project is ‘Veilig 
spelen in San Mateo’ en 
het tweede project is een 
pilot voor het 
herbebossen met 
bamboe. 
 
Daarnaast blikken we ook 
nog terug op het 
afgelopen jaar en ons 
succesvolle 
jubileumfeest!  

VIVOS Voorjaarsnieuwsbrief  

Jaarverslag & Jaarrekening 
 

Na de terugblik kijken we 
alvast vooruit naar de 
komende evenementen. 
Wij hopen u hier 
binnenkort te zien! 
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Het jaarverslag en de 
jaarrekening van 2016 zijn 
inmiddels gepubliceerd 
op de website 
www.vivos.nl.  
 
2016 was een jaar wat in 
het teken stond van ons 
30 jarig jubileum en de 
afronding van de bouw 
van de peuterspeelzaal in 
Montegrande.  
 

In 2016 hebben we veel 
donaties uit Diemen 
opgehaald, wij zijn u hier 
erg dankbaar voor.  
 
Om kosten en bomen te 
besparen sturen wij het 
jaarverslag en de 
jaarrekening niet via de 
post rond maar is hij te 
downloaden via onze 
website.  

Ontvangt u de nieuwsbrief nog 
op papier maar wilt u hem via 
de e-mail ontvangen, dan kunt u 
een mail sturen naar 
info@vivos.nl. 
 

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op de ledenvergadering van 
1 februari 2017 hebben de 
leden van VIVOS het project 
‘Veilig Spelen in San Mateo’ 
goedgekeurd.  
 
De school in San Mateo, een 
plaatsje vlak bij Nandaime 
en grenst zonder enige 
afscheiding aan de oevers 
van de Ochomogo rivier. Dit 
levert een onveilige situatie 
op waarbij kinderen niet 
veilig kunnen spelen. 
Daarnaast is de 
kinderspeelplaats zeer 
beperkt ingericht. Met dit 
project wordt er voorzien in 

Nieuw project: Veilig Spelen in San Mateo 

 de realisatie van een 160 
meter lang hek langs het 
speelterrein en een nieuwe 
inrichting voor de speelplaats. 
Voor de inrichting van de 
speelplaats, het aanbrengen 
van hekwerk en een kleine 
opknapbeurt voor de school 
kost totaal ongeveer USD 
9000,- nodig.  
 
Het goede nieuws is dat 
Stichting Kinderwensen de 
helft van het project 
financiert! Dit maakt het 
mogelijk dat de bouw naar 
verwachting al in het najaar 
van 2017 kan starten.  

Voor de andere helft van de 
financiering vragen we om 
uw hulp. U kunt uw donatie 
overmaken via naar: NL37 
INGB 0003 1306 11 t.n.v. 
VIVOS Diemen of via de 
online-doneertool op onze 
website.  
 
Natuurlijk kunt u VIVOS ook 
steunen met het kopen van 
Nicaraguaanse souvenirs bij 
een van onze evenementen.  

School en huidig hekwerk in San Mateo 

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5487


 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het klimaat in Nicaragua verandert. 
De mensen in Nicaragua hebben te 
maken met langere periodes van 
droogte die afgewisseld worden 
door extreme regenval. 
 
Voorheen werd de grond ten tijde 
van hevige regenval vastgehouden 
door beplanting maar veel bossen 
hebben ruimte gemaakt voor 
landbouwgronden.  
 
Voor de toekomst bestaat het risico 
dat landbouw niet meer mogelijk is 
door de klimaatverandering. Een 
bijkomend gevaar is het ontstaan 
van modderstromen bij hevige 
regenval. 
 

Pilotproject: Herbebossen met Bamboe 

 Om hier iets aan te doen is VIVOS een 
pilotproject begonnen met het 
aanplanten van Bamboe als 
alternatieve landbouwvorm en daar 
mee tegelijk tijd gebieden te 
herbebossen.  
 
Een boer in Nandaime heeft een deel 
van zijn gronden beschikbaar gesteld 
om te testen met het aanplanten van 
bamboe. VIVOS heeft de aankoop van 
de planten gemonitord en zal de 
komende vijf jij het verloop van het 
project monitoren.  
 
Bamboe is een multifunctionele 
grondstof. Bamboe wordt veelal 
verwerkt in meubels maar er zijn 
meer toepassingen mogelijk. Zo kan 
het ook verwerkt worden tot textiel 

en wordt het steeds meer 
gebruikt in de bouw.  
 
De voordelen ten opzichte van 
reguliere houtsoorten zijn dat 
bamboe erg snel groeit. Binnen 
vier jaar kan het hout al 
verwerkt worden. Tevens houdt 
bamboe veel C02 vast aangezien 
het erg snel groeit.  
 
Wij volgen het pilot op de voet 
en zullen u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 

Agenda 

 Het voorjaar is weer begonnen dat 
betekent dat er ook weer een aantal 
evenementen voor de deur staan. 
VIVOS heeft weer een nieuwe 
voorraad aan souvenirs uit 
Nicaragua dus het is zeker even de 
moeite waard om langs te komen! 
 

20 mei: Loswalfestival 
Ook dit jaar zijn we weer aanwezig 
op het Loswalfestival met onze 
bloemenkraam! In samenwerking 
met tuincentrum van der Wurff 
verkopen wij vrolijke plantjes voor 
in uw tuin of balkon. De 
opbrengsten gaan naar de projecten 
van VIVOS. 

9 Sep: Diemerfestijn 
Op het Diemerfestijn zullen we 
er weer een feestje van 
maken. Wat we precies van 
plan zijn zullen we tegen die 
tijd aan u vertellen! 



 

 

  

VIVOS Jubileum pubquiz: Groot succes! 
 

Maar liefst 14 teams deden mee 
aan de Pubquiz van VIVOS in het 
Wapen van Diemen. Het doel van 
dit evenement was tweeledig. Niet 
alleen wilden wij donaties ophalen 
voor het project voor de dansschool 
in Nandaime, ook wilden wij dit 
feestelijke moment gebruiken om 
stil te staan bij de afgelopen 30 jaar 
dat VIVOS actief geweest is in 
Diemen en Nandaime. De eerste 
pubquiz die wij georganiseerd 
hadden was al een succes, maar dat 
er ditmaal zo een grote opkomst 
zou zijn hadden we van tevoren niet 
verwacht! Het ontroerde ons te 
zien dat zo veel mensen begaan zijn 
bij het werk dat VIVOS verricht. 
Onze quizmaster Max zorgde 

ervoor dat de avond gezellig verliep. 
Tegen het einde werd het 
spannend. Twee teams stonden op 
de gedeelde eerste plaats! We 
stelden een extra vraag en het team 
met het meest juiste antwoord zou 
ervan doorgaan met de beker. Het 
scheelde niet veel, maar team 
“Bardienst” van het Diemer Festijn 
zat toch iets dichter in de buurt bij 
het juiste antwoord, dus zij waren 
de winnaar van de avond! Wij 
haalden die avond ongeveer €450,- 
op. Met de verdubbelingsregeling 
van de gemeente Diemen is dit 
voldoende om de dansschool in 
Nandaime te voorzien van nieuwe 
dansjurken! Missie geslaagd! 

Impressie Pubquiz (bron DiemerNieuws) 
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