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Inleiding 

Het jaar 2017 was voor de stichting Vrienden voor Nicaragua (VVN) een veelbewogen jaar. Er is heel veel 

gebeurd en we hebben als bestuur verwonderd gestaan van de voortgang van het werk in Nicaragua. Het 

heeft een compleet nieuwe impuls gekregen waar we, na het overlijden van Henk in juni 2016, dachten hoe 

moet dit verder, heeft God laten zien dat Hij de regie heeft. Hij heeft in alles voorzien en ons verwonderd doen 

staan. Het heeft ons heel veel vertrouwen gegeven na een periode van rouw. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting Vrienden voor Nicaragua heeft diverse wijzigingen ondergaan. 

Henk Minderhoud is 22 juni 2016 overleden. 

John Lindhout is uit het bestuur gegaan door de andere rol, die hij in de loop van 2017 is gaan vervullen. 

Van de andere stichtingen die actief zijn in Nicaragua (Stichting Hart voor Nicaragua en stichting Actie voor 

Nicaragua) is er van elk 1 bestuurslid toegetreden tot de stichting VVN om meer betrokkenheid te krijgen. 

Bram Grootheest is toegetreden als voorzitter van de stichting. 

Daarnaast zijn er intern wijzigingen in functies doorgevoerd. 

 

Het bestuur bestaat per 31/12/2017 uit de volgende personen: 

● Bram van Grootheest, Overberg Voorzitter 

● Adrie Amperse, Kortgene Secretaris 

● Harm Postema, Broeksterwoude Penningmeester 

● Jaap Walhout, Kapelle Bestuurslid – Marketing en IT 

● Andre Moree, Nijkerk Bestuurslid – Contacten GZB 

● Dineke de Schipper, Hoedekenskerke Bestuurslid 

● Corine Guijt, Veenendaal Bestuurslid  

● Arjan Lubbers, Rijssen Bestuurslid – betrokken bij st. Hart voor Nicaragua (HVN) 

● Arie Stam, Nieuw-Lekkerland Bestuurslid – betrokken bij st. Actie voor Nicaragua (AVN) 

 

Activiteiten in Nicaragua 

In 2017 zijn er diverse bezoeken gebracht aan Nicaragua door een behoorlijk aantal personen. In januari is er 

een bouwgroep van AVN geweest. Zij hebben 6 huisjes gebouwd in Masaya voor gezinnen met tieners. 

Tijdens dit bezoek van AVN was Hannie Minderhoud ook aanwezig. Zij heeft met een paar anderen de plek 

bezocht waar Henk overleden is. Dit was een bijzonder bezoek. 

Familie Amperse kwam ook in januari en heeft 2 huisjes gebouwd vanuit een speciale projectpot.  
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In april zijn er veel mensen afgereisd naar Nicaragua. John Lindhout met zijn gezin, als oriëntatie naar de 

toekomst en voor het voeren van diverse gespreken met het lokale bestuur. 

Jan Bouter, John Lindhout en Jaap Walhout die de drie gemeenten bezochten als een bemoedigingsbezoek. 

Harm Postema met zijn vrouw voor controle van de boekhouding, deels samen met John. John en Harm 

hebben ook diverse gesprekken gehad met de kerkleiders als bemoediging en opbouw. In juli zijn er twee 

groepen van World Servants geweest: zij hebben met eigen middelen een bouwproject gedaan. De stichting 

VVN heeft de begeleiding en huisvesting geregeld. 

 

In augustus is er een bouwgroep uit Goes in Nicaragua geweest. Met 24 personen zijn er weer 6 gezinnen 

van een huis voorzien in Masaya en Managua. Door deze groep is er tevens een vakantie-Bijbelweek 

georganiseerd. Kinderen van het onderwijs project zijn voorzien van een nieuw uniform en nieuwe spullen. 

De stichting heeft ook in 2017 het bestaande onderwijs programma ondersteund met financiële en morele 

steun. Daarnaast is het Rachab project gesteund dat als doel heeft om jonge moeders uit de prostitutie te 

houden en een beroep te leren om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De voortgang van deze 

projecten is in detail beschreven in de projectrapportages. 

Er zijn er verschillende fondsenwervingsactiviteiten geweest in Nederland, door zowel VVN, AVN als HVN, om 

al deze bovenstaande activiteiten te kunnen financieren. De resultaten zijn te zien in het financiële verslag 

onder inkomsten. 

 

Bijeenkomsten bestuur VVN 

Het bestuur heeft in 2017 4 bijeenkomsten gehad: 

● 6 april in de Patrimoniumschool te Veenendaal; 

● 26 juni in het Kinderdagverblijf de Wiebelwagen te Leusden; 

● 19 september in het gebouw van Wycliffe te Driebergen; 

● 4 november in de kelder van AVN te Nieuw-Lekkerland. 

Deze laatste vergadering was een gecombineerde jaarlijkse bijeenkomst met de 3 stichtingen. Van deze 

vergaderingen zijn notulen gemaakt. 

 

Samenwerking GZB 

In januari 2017 is John Lindhout in Nicaragua geweest met dochter Sophie om te oriënteren voor een langer 

verblijf in Nicaragua. Tijdens dit bezoek is ds. Poldervaart van de GZB ook gekomen om te kijken of er 

vormen van samenwerking mogelijk waren. Dit was een zeer fijn en constructief bezoek en tijdens dit bezoek 

is bij ds. Poldervaart veel liefde en passie voor de gemeentes in Nicaragua ontstaan. 

 

 

NL76 ABNA 0573 550395  |  vriendenvoornicaragua.nl  |  Provincialeweg 1b  |  4481 NG Kortgene 



JAARVERSLAG 
 

In de loop van 2017 is er een plan ontwikkeld dat John, Marjan en Sophie uitgezonden konden worden door 

de GZB. Deze samenwerking was voor ons als stichting zeer welkom om zo de uitzending een breder 

draagvlak te geven en steun te krijgen vanuit een andere organisatie. 

 

Uitzending John Lindhout 

Op 10 december 2017 zijn John, Marjan en Sophie vanuit de PKN gemeente Goes uitgezonden naar 

Nicaragua. Het was een mooie dienst, waarbij ook Rolan uit Nicaragua was overgekomen als 

vertegenwoordiger van de gemeentes aldaar. 

 

Veel bestuursleden en andere betrokkenen hebben deze dienst bijgewoond en konden op deze manier ook 

dienstbaar zijn in het uitzegenen van de familie Lindhout. 

 

Communicatie 

Contacten met Nicaragua zijn door de uitzending van John en Marjan Lindhout voor de stichting VVN sterk 

verbeterd. Het is van grote waarde en belang om een goede communicatie te houden met de gemeentes in 

Nicaragua. Hierin is John als ervaringsdeskundige voor ons als stichting een geweldige schakel. 

 

Doelen 2018 

● De stichting wil in 2018 weer steun geven aan minimaal drie bouwgroepen: 2 uit Nieuw-Lekkerland en 

1 uit Rijssen. Met deze bouwgroepen willen we weer een aantal gezinnen helpen en tevens 

onderhoud aan de gebouwen uitvoeren. 

● De stichting wil in samenwerking met de GZB de 3 gemeentes verder opbouwen in hun structuur, 

maar tevens ook in hun bediening. 

● De stichting wil de bestaande onderwijs project en het Rachab project blijven steunen in financiële en 

morele zin. 

 

Financiën 

Een financieel verslag is onderdeel van dit jaarverslag en is separaat toegevoegd. 

 

– Bestuur stichting VVN 
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