
Jaarverslag van Stichting Vrienden voor Nicaragua 2021 
 

Inleiding 
Helaas was 2021 ook weer een jaar waarin de invloeden van Covid 19 merkbaar waren. Hierdoor konden 

er een aantal activiteiten vanuit Nederland niet plaatsvinden. Gelukkig heeft het werk in Nicaragua voor 

een groot deel doorgang kunnen vinden. Het is duidelijk te merken dat de broeders en zusters in 

Nicaragua steeds zelfstandiger kunnen werken en dat ook oppakken. In 2021 is er een predikant 

gevonden voor de gemeente in Masaya. De predikant komt met zijn gezin over vanuit Columbia. We zijn 

heel dankbaar dat de wereldwijde kerk elkaar zo tot hand en voet is.  

We zijn dankbaar dat ondanks de wereldwijde problemen het werk voor een groot deel wel door kon 

gaan.  

Bestuur 
Het bestuur van de stichting Vrienden voor Nicaragua is het afgelopen jaar gewijzigd, Corine Guijt is er 

mee gestopt.  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen met functie: 

- 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 

- 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 was Erica Kommers. Zij heeft een andere baan elders gekregen en is er 

helaas mee gestopt in 2021. In 2021 was er geen vervanger gevonden deze is er gelukkig in 2022 wel 

gevonden. Daarnaast onderhouden wij natuurlijk de contacten met John en Marjan Lindhout die als 

gezin aanwezig zijn Nicaragua. 

Activiteiten in Nicaragua 
In 2021 zijn er geen bouwgroepen en geen bestuursleden vanuit Nederland naar Nicaragua geweest. De 

contacten met Nicaragua liepen vooral via Teams/zoom en via de mail. In 2021 is het sponsortraject van 

start gegaan. Hierbij worden mensen uit Nederland gekoppeld aan een jongere. Voor deze jongere 

wordt lesgeld of een studiebeurs betaalt. Het contact loopt via Brenda, een vrouw uit Nicaragua die in 

Nederland woont. Zij regelt de zaken hier en vertaalt ook de poststukken. In 2021 is de pastorie in 

Masaya verbouwd door mensen uit Nicaragua (wat eerst door een bouwgroep uit Nederland zou 

gebeuren). Voor het overige zijn de projecten die al liepen in Nicaragua “gewoon” doorgegaan zoals het 

project Rachab. 



We hebben verder dat jaar nauw contact onderhouden met John, de vrijwilligsters en de gemeentes om 

van afstand zo veel mogelijk steun te geven. Daarnaast is diverse malen geld uit het noodfonds ingezet 

waarmee we financiële steun konden bieden voor de behoeftigen in Nicaragua i.v.m. de Covid situatie. 

Bijeenkomsten VVN 
Het bestuur heeft in 2021 vier bijeenkomsten gehad, deze zijn allemaal digitaal gehouden omdat de 

fysieke bijeenkomsten voornamelijk door de Covid situatie niet mogelijk waren. Het digitale overleg was 

een prima oplossing maar we hebben de fysieke bijeenkomsten toch enorm gemist.  

Samenwerking GZB 
In 2021 is door het vertrek van Erika Kommers en het ontbreken van een vervanger de samenwerking 

met de GZB iets anders gelopen. John Lindhout heeft tijdelijk een dubbele rol gehad wat soms wel eens 

moeilijk voor hem was. Gelukkig is er in 2022 weer een vervanger gevonden zodat John zich weer kan 

focussen op kerntaken. De samenwerking met de GZB is nog steeds erg goed en het is mooi om te zien 

dat de projecten nog gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd 

Communicatie 
Contacten met Nicaragua lopen voornamelijk via John en Marjan Lindhout maar ook rechtstreeks met de 

leiding van de kerken. Het is mooi om te zien hoe zij daarin steeds meer hun verantwoordelijkheid 

nemen. Hopelijk kunnen we in 2022 elkaar weer ontmoeten in Nicaragua zodat de goede banden weer 

verder verstevigd kunnen worden  

 

 

Doelen 2022 
- De stichting wil in het nieuwe jaar weer steun geven aan bouwgroepen. 

- De stichting wil de samenwerking met de GZB en de 3 gemeenten verder opbouwen in hun 

structuur, maar tevens ook in hun bediening. 

- De stichting wil een juiste invulling geven aan het huis waar Henk en Hannie Minderhoud gewoond 

hebben. Het is een mooie locatie die in te zetten is voor ondersteuning van het werk ter plaatse. 

- De stichting wil financiële steun blijven geven aan het sponsoren voor jongeren met een studiebeurs 

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

 

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

 

– Bestuur stichting VVN 

 


