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Verzoek (1)

De Postbank stopt per 1 januari 2007
met de toezending van bijlagen bij dag-
afschriften. Op deze bijlagen stonden
de gegevens van u als donateur ver-
meld. Er worden ook geen acceptgiro-
kaarten meer gedrukt. Vandaar ons ver-
zoek aan u om bij een overschrijving
per bank of per electronische betaling
altijd uw naam, adres en woonplaats te
vermelden. Dan kunnen wij u via deze
Nieuwsbrief op de hoogte blijven hou-
den van onze actuele projecten en wat
er met uw gift gebeurt.

Verzoek (2)
VIVOS wil de nieuwsbrief in de toe-
komst ook digitaal verzenden. Dat
scheelt ons enorm in de druk- en
bezorgkosten. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk om uw emailadres aan 
ons toe te zenden. Dat kan op
info@vivos.nl of op paprins@hetnet.nl
Heeft u geen email, of wilt u de
gedrukte nieuwsbrief blijven ontvangen,
dan hoeft u niets te doen. Dan blijft u
deze gewoon ontvangen.

In het Rembrandtjaar heeft VIVOS de Nicaraguaanse kunstenares Soraya
Moncada Abel gevraagd om een schilderij te maken van Rembrandt van Rijn
die opnieuw Diemen bezoekt om te schilderen. Vier eeuwen geleden wan-
delde hij vanuit Amsterdam langs de Diemerzeedijk om het landschap van
Diemen in diverse etsen te vereeuwigen. In 2006 bracht hij weer een
bezoek aan Diemen, nu om het gemeentehuis te schilderen. Het hier afge-
beelde kunstwerk trok veel bekijks tijdens het Diemer Festijn op het
Rembrandtplein.

Nieuwe EHBO-post: nog ee 6.000 nodig
In onze vorige nieuwsbrief schreven
we er al over. Dankzij de overweldi-
gende steun van onze donateurs tij-
dens de kerstactie voor reparatie
van de muur van het ziekenhuis in
Nandaime, heeft VIVOS besloten om
in te gaan op het verzoek van de
ziekenhuisdirectie om de EHBO-post
van het ziekenhuis te vernieuwen.
VIVOS voert dit jaar actie voor deze
noodzakelijke voorziening in onze
zusterstad.

De in 1991 gebouwde EHBO-post is te
klein en voldoet niet meer aan de
hedendaagse eisen.

De inwoners van Nandaime, waaronder
veel arme vrouwen en kinderen, doen
vaak een beroep op deze EHBO-post. In
toenemende mate wordt de EHBO-post
ook gebruikt voor de eerste opvang van
verkeersslachtoffers op de
Panamericana-autosnelweg, die dwars
door Nandaime loopt.
Door het Nicaraguaanse architectenbu-
reau HABITAR is een ontwerp gemaakt

voor een nieuwe en ruimere EHBO-post.
In deze nieuwe ‘Sala de Emergencia’
kunnen de patiënten beter worden
opgevangen en met respect voor hun
privacy worden behandeld. Ook gaan de
arbeidsomstandigheden voor het
medisch personeel aanzienlijk vooruit. 

De materiaalkosten voor deze EHBO-
post bedragen 33.500 Euro. Voor de uit-
voeringskosten  wordt nog eens 16.500
Euro geraamd. De totale kosten bedra-
gen dus 50.000 Euro.
VIVOS moet daarvoor ca. 12.500 Euro
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20 JAAR
V I V O S
Dit jaar bestaat onze vereniging 20
jaar. We zijn te bescheiden om dat
grootscheeps te vieren.Toch willen
we dit feit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Zeker met onze vaste
donateurs en de vele vrijwilligers
die zich in de afgelopen jaren heb-
ben ingezet. U hoort van ons als de
plannen meer concreter zijn.

In Nandaime is op 14 november een illegale vuurwerkfabriek in de wo-
nwijk Quinta Catalina ontploft. Van de 15 jongeren die hierbij levensge-
vaarlijk gewond raakten, zijn er 12 in de dagen na de ramp overleden.
Zij werkten allen in deze fabriek.

De zwaargewonde slachtoffers in de leeftijd van 15 tot 22 jaar zijn eerst overge-
bracht naar het ziekenhuis Lenin Fonseca in de hoofdstad Managua. Zij hadden der-
degraads brandwonden tot op ca. 95 procent van hun lichaam. Op 24 november zijn
de resterende drie slachtoffers overgebracht naar een brandwondenhospitaal in
Boston (Verenigde Staten). Zij hebben relatief minder zware verwondingen op 25%
van hun lichaam. 

In Nicaragua is geschokt gereageerd op deze ramp. Dagelijks berichtten de media
over de gevolgen van de ramp. Er wordt opgeroepen om de getroffen families royaal
te ondersteunen. De populaire volkszanger Carlos Mejia Godoy (die in 1992 optrad
in De Omval in Diemen ) heeft een benefietconcert georganiseerd voor de slachtof-
fers en hun nabestaanden. Aan de burgemeester van Nandaime is gevraagd om het
afsteken van vuurwerk tijdens Kerst en Oudjaar te verbieden.

Voor meer nieuws:
www.elnuevodiario.com.ni
www.canal2tv.com.ni

Vuurwerkramp 
treft Nandaime

inzamelen. In het afgelopen jaar heb-
ben onze donateurs al ruim 6.500 Euro
voor hun rekening genomen. Tot het
eind van dit jaar moet nog eens 6.000
Euro worden ingezameld. 

Als de gemeente Diemen, zoals bij eer-
dere projecten, dit bedrag verdubbelt,
is er 25.000 euro beschikbaar. VIVOS
heeft ook een aanvraag ingediend bij
het verdubbelingsfonds KPA van het
ministerie van ontwikkelingssamenwer-
king. Als die aanvraag wordt gehono-
reerd, is er in totaal 50.000 Euro
beschikbaar voor de nieuwbouw van de
EHBO-post. Als alles goed gaat, zou de
bouw in het voorjaar van 2007 kunnen
starten. Met uw hulp moet dat lukken!

Nieuwe EHBO-post: nog ee 6.000 nodig
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EMPANADAS
Het Spaanse woord voor brood is PAN.
Een gerecht dat tussen twee lapjes
brood in de oven wordt bereid is de
EMPANADA. Dat wil zeggen: “tussen
het brood”. In Spanje en heel Zuid- en
Midden-Amerika worden heel veel soor-
ten Empanadas bereid, rijk gevuld met
bescheiden ingrediënten, zoals groen-
te, maïs, bonen en uien.

Recept voor 4 kleine Empanadas 
(of een grote van 28 cm doorsnee) 
Basis recept: Wit brooddeeg, 
zelfgemaakt of uit een pakje.

Ingrediënten

3 blikjes tonijn uit water
4 uien
2 rode paprika’s
2 teentjes knoflook 
2 eetlepels gehakte peterselie
1 ei
zout en versgemalen peper.

Maak eerst het brooddeeg volgens het
pak en laat het rusten.
De in ringen gesneden ingrediënten in
twee eetlepels olijfolie zacht bakken.
Goed gaar, maar niet bruin. Mengen
met de uitgelekte tonijn en peterselie.

Op smaak brengen met peper en zout.
Rol 8 kleine deeglapjes, verdeel de vul-
ling over 4 lapjes. Afdekken met de
overgebleven 4 lapjes. Druk de randen
goed vast, de buitenrand kartelen met
de achterkant van een vork.
Bestrijk ze met een losgeklopt ei, en
bak ze in de oven gaar en bruin in 18
minuten op 190 graden.
NB: Tonijn kan vervangen worden door
dun gesneden rund, kip, varken of
kalfsvlees.
Voor een grote Empanada 2 deeglap-
pen van 26 of 28 cm. uitrollen

BUEN PROVECHO! (Eet smakelijk!)

Nieuw college 
positief over VIVOS
Het voor de zomer gekozen nieuwe college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Diemen
steunt op een coalitie van de PvdA, de VVD en
GroenLinks. In het Collegeprogramma 2006-2010 is
een passage over Ontwikkelingssamenwerking opgeno-
men, die als volgt luidt:

‘In vele delen van de wereld heerst grote armoede, vaak nog ver-
sterkt door natuurrampen. Wij hebben grote bewondering en sym-
pathie voor de inwoners die zich inzetten om het leven elders te
verbeteren. De jarenlange steun via VIVOS aan Nandaime is hier-
van een voorbeeld. Wij willen het budget voor steun aan buiten-
landse projecten verhogen tot e2,- per inwoner, onder voor-
waarde van stevige onderbouwing.’

VIVOS heeft met vreugde kennis genomen van deze woorden,
die opgevat kunnen worden als erkenning en waardering voor
ons jarenlange vrijwilligerswerk. De vereniging VIVOS is in 1986
opgericht met steun en aanmoediging van het gemeentebe-
stuur, omdat de gemeente zelf niet het uitvoerend werk wilde
doen. Wél stelde de gemeente gelden en faciliteiten beschik-
baar, zodat VIVOS haar doelstellingen kon realiseren. Helaas
zijn enkele jaren geleden deze faciliteiten in een bezuinigings-
ronde gesneuveld.
VIVOS hoopt binnenkort een gesprek te hebben met de nieuwe
portefeuillehouder, wethouder Ruud Grondel.

BUEN PROVECHO! 
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Sinds 1986 onderhoudt VIVOS
een vriendschapsband tussen
Diemen en Nandaime. Deze
plattelandsgemeente ligt in het
straatarme ontwikkelingsland
Nicaragua in Midden-Amerika.
Door ondersteuning van projec-
ten probeert VIVOS vorm te
geven aan de vriendschap en
duurzame verbeteringen tot
stand te brengen.

• vernieuwing website (ook tegen vergoeding)
• fondswerving/penningmeesterschap
• publicaties en nieuwsvoorziening

VIVOS zoekt vrijwilligers voor:

VIVOS op Diemer Festijn
Zoals elk jaar deden we in september mee met een kraam. En wat zouden we als
motto kiezen? De organisatie van het Diemer Festijn gaf zelf een oplossing. Aan de
verenigingen werd verzocht om aandacht te besteden aan het Rembrandt-jaar. Niet zo
gemakkelijk bleek deze “opdracht” om uit te voeren, als je rondkeek bij de kraampjes. 

Wij verzochten de Nicaraguaanse schilderes Soraya Moncada Abel aan het werk te
gaan. Soraya heeft enkele jaren geleden in de expeditiehal van Drukkerij Dijkman, op
het industrieterrein, waar het gratis dagblad Metro gedrukt wordt, op ons verzoek een
muurschildering gemaakt. Aan de hand van foto’s heeft zij een fors schilderij gemaakt
van de achtervleugel van het gemeentehuis, waarbij men Rembrandt op de rug gezien
aan het werk ziet. Deze opzet is heel passend in de herdenking. Rembrandt heeft
immers meerdere tekeningen en schilderijen in de omgeving van Diemen gemaakt. En
zoals het werk bij onze kraam was opgesteld, zou het ook ter plekke gemaakt kunnen
zijn. We vinden het prettig dat het plein achter het gemeentehuis meer gebruikt
wordt voor kramenmarkten. Het is erg geschikt om themamarkten te houden. Als nu
voortaan alle Diemense sociaal-culturele organisaties bij het Diemer Festijn op deze
plek bijeen zouden staan, dan hebben we onze eigen Diemense Uitmarkt. 

Nog even terug naar het Diemer Festijn: de doorgang vanaf de Ouddiemerlaan langs
de zijwand van het Gemeentehuis naar het achterplein moet dan wel vrijgehouden
worden van de vrijmarkt!
Graag beveelt VIVOS deze wens aan bij de gemeente Diemen, de stichting Diemer
Festijn, de Historische Kring, De Omval en uiteraard de verenigingen in Diemen.


