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Beste donateurs,
Het afgelopen jaar vertelden we u al meerdere keren dat het niet goed gaat in
Nicaragua. Wellicht heeft u dit ook via het nieuws of de krant vernomen. De stichting
Vriendenkring Nederland met het Pater Theo Kintfonds is actief in het Noordwesten
van Nicaragua, in El Viejo en het schiereiland Cosiguina. Deze regio ligt wat verder
verwijderd van de hoofdstad Managua maar ook in El Viejo merkt men veel van de
onrustige toestand in het land.
Onze projecten lopen gewoon door maar ondervinden wel problemen. Door stakingen verloopt het openbaar vervoer moeizaam. Dit is lastig voor bijvoorbeeld de
mannen en vrouwen die naar Casa Esperanza (het huis voor de gehandicapten) komen
en afhankelijk zijn van de bus. Ook het Centro Recreativo (sportcentrum) wordt min- Toeristen blijven weg
der bezocht omdat ouders hun kinderen in de avond niet graag naar buiten laten gaan. Ruim een jaar geleden sloegen de politieke spanningen in
Momenteel is er weer een dialoog gaande tussen de regering van Ortega en de op- Nicaragua om in geweld. Inmidpositie. We hopen van harte dat het rustiger gaat worden in Nicaraqua. Voor de dels zijn de meeste reisadviezen
stichting is de huidige situatie zeker geen reden om stil te zitten en af te wachten. weer positief maar dat kan nog
We blijven de mensen en de projecten daar steunen, zeker in deze tijd waarin het niet gezegd worden voor het
ook economisch slechter gaat. Het toerisme is ingestort en de werkloosheid is fors toerisme.
gestegen.
De impact is enorm, voor de
Het is dus heel belangrijk dat u ons vooral nu blijft steunen zodat Maria Lucila en haar circa 70.000 mensen die hun
baan verloren in deze sector
medewerkers door kunnen gaan met de projecten voor de meest kansarmen.
maar ook voor de velen anderen
die hier weer van afhankelijk zijn.
Bij voorbaat veel dank! Erik Ubachs, voorzitter stichting Vriendenkring Nederland

voorzitter Erik Ubachs hoopt dat de bussen snel weer toeristen vervoeren!

Maria Lucila vertelt over de situatie en haar bezigheden in El Viejo:
In ons land duurt de onzekerheid voort. De onderhandelingen tussen regering en
oppositie zijn vastgelopen en enkele belangrijke regeringsfunctionarissen hebben het land verlaten. Momenteel is het ook erg warm hier, we wachten met
smart op de regentijd.
Gisteren waren er flinke aardschokken van 6.3 en 5.1 op de schaal van Richter
vlakbij Jiquillo. Gelukkig is er geen grote schade maar in het gebouwtje van Neri
bij het ziekenhuis, venta de Medicamentos, zijn de muren wel aangedaan. Deze
plaats lag in de buurt van het epicentrum. Neri en de vrouwen in Casa Esperanza
zijn vanzelfsprekend erg geschrokken.

“in ons land duurt de onzekerheid voort”
De plannen die we hadden met de bodega, onze schuur, zijn niet gerealiseerd. Vorig
jaar is er namelijk een nieuwe wet aangenomen die zegt dat NGO’s geen projecten
mogen opzetten om zelfvoorzienend te worden. Omdat dit wel ons streven is,
moeten we heel behoedzaam te werk gaan. We willen het pand van de FAH,
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Maria Lucila: “De kinderen zijn blij dat
ze naar de bieb kunnen om daar hun
huiswerk te doen en internet te gebruiken
voor opdrachten. Er is ook een printer aanwezig. Ook hebben we tekstboeken gekocht voor
het basis- en middelbaar onderwijs omdat op sommige
scholen geen boeken verstrekt worden door het Ministerie
van Onderwijs.”

inclusief de bibliotheek en de administratie en het verblijf en werkkamer van
Maria Lucila, laten taxeren en kijken of we het in de toekomst kunnen verkopen.
Met de donatie destijds voor computers zijn er twee aangeschaft met internet en
printmogelijkheden. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De bibliotheek
blijft diensten aanbieden aan verschillende scholen. Kort geleden is het programma “Tijd voor een verhaal” begonnen. Dit gaat over lezen en voorlezen.
Veel groeten van Maria Lucila

Geregeld krijgen wij post retour omdat de geaddresseerde donateur is verhuist. Soms lukt het ons het nieuwe adres te achterhalen maar helaas vaak
ook niet. Wij vinden het jammer als we u na uw verhuis niet meer op de
hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen in Nicaragua en vragen u
daarom om ons, in betreffende gevallen, een verhuisbericht te sturen. Zo
blijven we ons samen in zetten voor Maria Lucilla en haar kinderen.

Helpt u mee ons werk voort te
zetten, gebruik dan de bijgesloten
acceptgiro voor uw steun of
maak uw donatie direct over naar
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Met ons CBF-certificaat weet
u zeker dat wij transparant
werken en dat de wervingskosten
onder
de
25
procent blijven, in ons geval
zelfs onder de 15 procent. Sowieso
werkt het hele stichtingsbestuur volledig onbezoldigd.
De Stichting geldt ook
voor de fiscus als een
erkend goed doel: over
giften en legaten zijn wij
geen belasting verschuldigd en voor u
is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk
op onze site voor meer informatie.
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