
Jaarverslag van Stichting Vrienden voor Nicaragua 2019 
 

Inleiding 
Het jaar 2019 was het jaar van voorbereiding in Nicaragua om toe te werken naar meer zelfstandigheid 

van de gemeentes en stuurgroepen. Ook is de samenwerking tussen VVN en de GZB geïntensiveerd. 

Dankzij de inbreng van John en Marjan Lindhout en Wim en Anke Poldervaart is er veel gebouwd in 

Nicaragua. Zij zijn dan weliswaar uitgezonden door de GZB, maar de onderlinge betrokkenheid is zeer 

groot en je kan merken dat we een gezamenlijk doel hebben. Bouwen aan gezinnen, kerken en 

uiteindelijk Gods Koninkrijk. Als VVN ligt onze nadruk iets meer in het faciliteren van dit werk. We 

hebben nog steeds een enthousiaste achterban die steunt en bemiddeld.  

Naast het bouwen aan de gemeentes zijn we ook bezig om meer structuur te brengen in het beheer van 

gebouwen. De organisatie in Nicaragua draait inmiddels op een behoorlijk vaste kern en de rapportage 

en communicatie onderling gaat steeds beter. Reden voor veel dankbaarheid! 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting Vrienden voor Nicaragua is het afgelopen jaar niet gewijzigd en is hieronder 

weergegeven : 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen met functie: 

- Bram 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 vanuit de stichting HVN 

- Arie Stam, Nieuw-Lekkerland  Bestuurslid – betrokken vanuit de stichting AVN 

 

Jan Bouter en Anita den Hartog nemen ook regelmatig deel aan de vergaderingen als speciaal 

betrokkenen. 

 

Direct betrokkene vanuit de GZB is Erica Kommers. Minimaal 1 x per jaar is Erika aanwezig bij een 

vergadering van VVN. Daarnaast onderhouden wij natuurlijk de contacten met John en Marjan Lindhout 

die als gezin aanwezig zijn Nicaragua. 

Activiteiten in Nicaragua 
In 2019 zijn er diverse bezoeken gebracht aan Nicaragua door een behoorlijk aantal personen. Rond de 

jaarwisseling is Anita den Hartog met haar gezin geweest om het kinderwerk te bezoeken en de 

kinderleiding aan te moedigen. Ze was onder de indruk van het kinder en onderwijsproject.  

In februari is er een bouwgroep van uit Nieuw-Lekkerland (AVN) geweest. Zij hebben onderhoud 

uitgevoerd in Masaya.  

Tijdens dit bezoek van AVN was Hannie Minderhoud ook aanwezig. Zij voelde zich zeer welkom in 

Nicaragua. Ze had haar eigen programma en voelde zich thuis. 



Voor de zomervakantie is Lydia Minnaard naar Nicaragua geweest. De groep was niet zo groot ,maar 

desondanks is er veel geld binnengebracht en besteedt in Nicaragua. Er zijn schoolspullen uitgedeeld en 

is er aandacht geweest voor kinderwerk. Heel belangrijk zijn zulke reizen. Lydia wordt dank gezegd voor 

haar inzet.  

In augustus is er een bouwgroep uit Rijssen (HVN) in Nicaragua geweest. Een behoorlijk grote groep die 

ter plaatse 6 huisjes gebouwd hebben en een aantal werken voorbereid. Arjan Lubbers  (bestuurslid) is 

mee geweest als groepsleider. Ze hebben met elkaar een hele goede tijd gehad en kijken er dankbaar op 

terug.   

In November is er nog een groep van 7 personen van AVN in Nicaragua geweest. Ze hebben bij de 

gemeente in Tipi Tapa verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Ze hebben daar met elkaar een goede 

tijd gehad, zeker omdat een bezoek aan Tipi Tapa al even geleden was. We kijken terug op een jaar met 

veel activiteiten Nicaragua. 

Bijeenkomsten VVN 
Het bestuur heeft in 2019 4 bijeenkomsten gehad: 

- 6 maart in gebouw van Wycliffe te Driebergen. 

- 3 juli in gebouw van Wycliffe te Driebergen. 

- 18 September in gebouw van Wycliffe te Driebergen. 

- 2 november in de kelder van AVN te Nieuw-Lekkerland. 

We zijn dit jaar begonnen om de vergaderingen te starten met een maaltijd in het gebouw van Wycliffe. 

Dat wordt door een ieder als zeer positief ervaren. Niet alleen door het heerlijke eten, maar ook als tijd 

om bij te praten zodat we na de maaltijd effectief kunnen beginnen aan de agenda.  

De laatste vergadering was een gecombineerde jaarlijkse bijeenkomst met de 3 stichtingen.  

Samenwerking GZB 
Zoals eerder aangegeven is de samenwerking met de GZB verder geïntensiveerd. Met name in de 

toerusting van de kerkelijke gemeenten heeft de GZB een belangrijke rol. We zijn, samen met de 

gemeenten in Nicaragua, erg blij met deze ontwikkeling. Ds. Poldervaart heeft in 2019 naar meer en 

meer zelfstandigheid van de gemeenten toegewerkt. In 2020 gaan ze afscheid nemen van het werk in 

Nicaragua. De gezondheid van Wim laat het reizen ook niet meer toe. We zijn blij en dankbaar met het 

vele werk wat er door Wim en Anke is gedaan. John en Marjan blijven bouwen en steun geven aan de 

gemeenten. Ook zij zullen Wim en Anke gaan missen. In januari staat er een reis gepland waarin Erika 

Kommers ook naar Nicaragua reist om getuige te zijn van de ontwikkelingen en om een stuk formele 

overdracht bij te wonen bij het geplande afscheid van Wim en Anke.  

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 

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

schakel. 

 

 



Doelen 2020 
- De stichting wil in het nieuwjaar weer steun geven aan minimaal drie bouwgroepen: 2 uit Nieuw-

Lekkerland en 1 uit Goes en 1 uit Rijssen. Met deze bouwgroepen willen we weer een aantal gezinnen 

helpen en tevens onderhoud aan de gebouwen uitvoeren. 

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

maar tevens ook in hun bediening. 

- De stichting wil de een IT project steunen om te zorgen dat het onderwijsprogramma de juiste 

middelen heeft. Hierbij worden een aantal PC`s en servers vernieuwd. 

- De stichting wil de bestaande onderwijs programma’s blijven steunen in financiële en morele zin. 

- De stichting wil het project Rachab blijven steunen met als doel om jonge moeders uit de prostitutie 

te houden en een beroep te leren om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

 

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

 

– Bestuur stichting VVN 

 


