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Het verslagjaar 2020 begon als alle voorgaande jaren. Al gauw beperkte de COVID-19 
pandemie veel werkzaamheden en activiteiten, ook in Diemen. Evenementen zoals het 
Loswalfestival en Diemer Festijn werden afgelast, zodat VIVOS zich niet fysiek kon 
presenteren. De maandelijkse ledenvergadering van VIVOS in De Omval kon in de eerste 
maanden van het jaar nog wel fysiek worden gehouden, maar na de sluiting van de horeca 
werden de vergaderingen via Zoom of Teams gehouden. De pandemie was voor onze 
secretaris Ricardo Garcia Triviño aanleiding om zijn bestuurslidmaatschap na ruim 20 jaar te 
beëindigen.  

Het lukte VIVOS begin 2020 niet om aanvullende financiering voor voortzetting van het 
herbebossingsproject in Nandaime te vinden. Mede hierdoor, maar ook door de 
Coronapandemie, die in Nicaragua hard toesloeg, is dit project tijdelijk opgeschort. De 
financieel medewerkster van Asociación Nochari, Jeaneth Gutierrez, die VIVOS vele jaren 
heeft voorzien van rapportages en verantwoordingen van de uitgaven van de projecten, 
overleed als gevolg van COVID-19.  

In Nicaragua ontkende de regering het bestaan van het virus. Er 
werden geen beschermende maatregelen genomen en 
ziekenhuizen gaven andere doodsoorzaken op als iemand overleed 
aan het virus.  

VIVOS stelde in het voorjaar onze vertegenwoordigster Cecilia 
Gonzalez in Nandaime voor een tijdelijk project te starten om 
mondkapjes te laten maken door lokale naaisters. Er zijn in totaal 
3500 mondkapjes gemaakt en uitgedeeld onder mensen die risico 

liepen in hun beroep of onder de 
allerarmsten. VIVOS financierde dit 
project met 1500 US Dollar.  
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Tijdens dit project bleek dat niet alleen mannelijke kostwinners waren overleden door het 
virus, maar dat ook bijna alle migrantenwerkers uit Costa Rica gedwongen waren terug te 
keren naar Nicaragua en werkloos thuiszaten. Inkomens waren weggevallen, met armoede 
en zelfs honger tot gevolg.  

VIVOS deed hierop de suggestie aan onze 
vertegenwoordigster om een voedselbank-
project op te zetten. Dat bleek niet nodig te 
zijn, want de Santa Ana Parochie in Nandaime 
organiseert al enige jaren een voedselbank-
project voor de allerarmsten (zieken, ouderen, 
eenoudergezinnen zonder inkomen). VIVOS 
heeft vanaf september dit project maandelijks 
met 1000 US Dollar gesteund, waardoor in 
totaal 512 gezinnen tweewekelijks een 
voedselpakket konden ontvangen.   
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Het mondkapjesproject en de voedselbank waren een extra aansporing voor VIVOS om geld 
in te zamelen. Drie keer is in Diemen huis-aan-huis een folder verspreid in een oplage van 
5000 om de inwoners op te roepen te doneren. Kennelijk werd een snaar geraakt, want het 
aantal donateurs en giften nam flink toe. Aan het eind van het jaar was ruim 5000 Euro 
gedoneerd, en was er ook een gift van 5000 Euro ontvangen van de Stichting Kinderwensen 
in Diemen. De gemeente Diemen verdubbelde de opbrengst. Voor al deze donaties zegt 
VIVOS hartelijk dank. 

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

  


