
ANBI: 8056.73.179 KvK Amsterdam: 40535342 Rek. nummer: NL37 INGB 1 

Vereniging Initiatief  Voor Ontwikkelingssamenwerking Diemen 

 
JAARVERSLAG | 2019 | 

 
 

 
 
 

 

 

2019 was een jaar waarin Nicaragua opnieuw werd geconfronteerd met de gevolgen van 
repressie, gebrek aan democratie en een teruggang in de economie, met grote onzekerheid 
en werkloosheid onder de bevolking tot gevolg. Daarnaast ging de klimaatdegradatie (snelle 
opwarming en minder regenval) door.    

In Nandaime heeft VIVOS twee projecten gesteund.  

 

In maart startte het klimaat-/herbebossingsproject 
‘Boeren en boerinnen in actie voor het klimaat’. In de 
twee boerengemeenschappen, La Flor en El Jicaro, 20 km 
ten zuiden van Nandaime, krijgen 60 families onderricht in 
bodemverbeteringstechnieken om vooral regenwater op 
te vangen en vast te houden, zodat hun nieuwe aanplant 
grotere kans op overleven heeft. Ze leren compost maken, 
zaden verzamelen en kweken, greppels en terrassingels 
graven en hun pas geplante fruitbomen te verzorgen. Elk 
gezin heeft ongeveer 1/3 hectare grond beschikbaar 
gesteld. Een tegenvaller was dat ook dit jaar in de 
maanden mei tot augustus weinig regen viel. Dit is al 
enkele jaren een probleem. In acht jaar tijd is de regen 
gehalveerd door de 
klimaatverandering en zijn veel 
gewassen door droogte 
verdwenen. Dit was aanleiding 
voor VIVOS om het project met 

18.785 Euro te steunen om de boeren alternatieve gewassen aan 
te bieden en daarmee ook hun voedsel- en inkomenszekerheid 
te versterken.  
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Het project is uitgevoerd en begeleid door 
de Asociación Nochari, een NGO uit 
Nandaime, die in de afgelopen 20 jaar al 
diverse projecten met financiële steun van 
VIVOS en Diemen met succes heeft 
gerealiseerd.  

Bij de evaluatie van het project in 
december bleek dat de boerenfamilies 

tevreden waren over hun inspanningen en 
het resultaat. Ze wilden er graag mee 
doorgaan. VIVOS-lid Peter Prins was bij de 
evaluatie aanwezig en besprak de 
mogelijkheden voor voortzetting van het 
project. Diemer Nieuws besteedde dit jaar 
ook aandacht aan het project.  
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De in 2008 aangebrachte muurschildering 
bij de bouw van de EHBO-post bij het 
ziekenhuis van Nandaime is in de loop van 
de jaren verbleekt door de felle zon. Na 
overleg met kunstenares  
Soraya Moncada Abal heeft zij in maart de 

muurschildering overgeschilderd, zodat 
die er weer helder uitziet. Ze kreeg daarbij 
hulp van enkele vrijwilligers die in 2008 
ook meewerkten. VIVOS droeg 700 Euro 
bij. 

 

 

 

Fondswerving 

VIVOS ontvangt giften van de donateurs en de verdubbeling daarvan door de gemeente. 
Soms wordt ook geprobeerd externe financiering te verwerven bij fondsen, hetgeen 
meerdere keren is gelukt. De ervaring in dit verslagjaar is dat VIVOS, ondanks herhaalde 
pogingen en contacten, niet is geslaagd om een extern fonds te bewegen het 
herbebossingsproject in Nandaime mee te financieren. In 2020 gaan we daarmee door. 

De gemeente Diemen stelt voor voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten een subsidie 
van 2500 Euro per jaar beschikbaar, waar VIVOS dankbaar gebruik van maakt. 
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Ledenvergadering 

De ledenvergadering van VIVOS in De Omval is op de eerste woensdag van de maand. De 
vergaderingen kunnen steeds korter duren, omdat er veel per email wordt afgestemd. In het 
bestuur waren er enkele mutaties: Anna Meijer en Tim van Muijden traden af. Krijn Piening 
werd de nieuwe penningmeester. 

Op 11 mei organiseerde VIVOS voor de vierde 
keer een pubquiz in het Wapen van Diemen. 
Ruim 50 deelnemers waren actief onder leiding 
van quizmaster Reinoud Fischer. 

 

Op 18 mei was VIVOS weer aanwezig op het 
Loswalfestival. We verkochten 
boomcertificaten voor het klimaatproject in 
Nandaime. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het Diemer Festijn in september 
bemenste VIVOS weer traditioneel een kraam. 
Wethouder Klaasse kwam langs en sprak met de 
VIVOS-vrijwilligers en ging op de foto met 
voorzitter Elsje Kaptijn. 

 

Het ‘Daarom Diemen’-magazine besteedde in 
november een pagina aan VIVOS en de band met 
Nandaime.   


