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Inleiding  

Met dit bestuursverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid van 

Stichting Marijn over 2015 en bedanken wij iedereen die ons in het afgelopen jaar, op welke manier 

dan ook, gesteund hebben. Mede dankzij u krijgt een groeiende groep kinderen steun en zijn 

verschillende projecten in Puerto Cabezas (Nicaragua) mogelijk geworden.     

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, onder nummer 17211273.    

Het financiële verslag is op 31 mei 2016 door het bestuur goedgekeurd.   

Sinds 5 maart 2008 is de stichting door de Belastingdienst officieel erkend als ANBI onder nummer 

50.755. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties onder 

voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn voor de Inkomstenbelasting.    

Mariaheide  

Wilma Roozenboom, voorzitter  

Jolanda van der Sanden, secretaris 
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2. Samenstelling bestuur Stichting Marijn   

Net als in voorgaande jaren, bestond het bestuur in 2015 uit de volgende personen:     

Voorzitter:   Wilma Roozenboom   

Secretaris:   Jolanda van der Sanden  

Penningmeester:  Marcel van Rijbroek  

Bestuurslid:   Piet Verkuijlen  

Bestuurslid:   Ellen Romviel   

 

Een aantal mensen versterkt de Stichting Marijn, zonder formeel deel uit te maken van het Bestuur. 

Zij staan bijvoorbeeld op rommelmarkten of ondersteunen ons bij bouw en gebruik van de website. 

Dat zijn onder andere Adri, Hans, Loes, Wilhelmien, Birgit, Elly en Maria.   

Het bestuur is in 2015 vier keer voor vergaderingen bij elkaar geweest en enkele keren in kleinere 

samenstelling ter voorbereiding van de Gelukzaaiersdag en andere activiteiten: zie hoofdstuk 4. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden. Kosten van eventuele reizen 

naar Nicaragua zijn voor eigen rekening.  
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3. Doelstelling en beleid  

De statutaire doelstelling van Stichting Marijn is het helpen van kansarmen in Nicaragua door 

financiële en materiële steun aan geselecteerde projecten. Stichting Marijn werkt nauw samen met 

de Fundación Marijn in Nicaragua. Stichting Marijn is opgericht om in Nederland fondsen te werven 

en naamsbekendheid te geven aan het werk van Fundación Marijn in Nicaragua. Initiatiefnemer van 

Stichting Marijn en van Fundación Marijn is Jet van Os; zij was projectleider van Fundación Marijn in 

Nicaragua maar kwam in 2014 met haar kinderen terug naar Nederland. De Nederlandse Stichting 

Marijn onderhoudt nauwe contacten met de Fundación Marijn over de voortgang van de 

programma’s.     

 

4. Activiteiten in Nederland   

Stichting Marijn richt zich in Nederland op fondsenwerving voor activiteiten van de Fundación Marijn 

in Nicaragua, en voorlichting / communicatie over deze activiteiten.    

Fondsenwerving   

De belangrijkste structurele inkomstenbron is het Programma Adelante (13.545 euro). Adelante 

betekent letterlijk ‘vooruit’. Daarnaast wordt het in Nicaragua ook gebruikt ter motivatie en om 

mensen welkom te heten. Een toepasselijke naam dus voor dit programma. Het doel van het 

Programma Adelante is namelijk dat de kinderen uit het Programma vaardigheden ontwikkelen 

waarmee ze vooruit kunnen. In totaal nemen 80 kinderen deel aan dit programma. De financiering 

komt van Nederlandse donateurs die – vaak al jarenlang – 15 euro per maand schenken. Meer over 

Adelante is te vinden in hoofdstuk 5.  

Op zondag 20 september 

organiseerde de Stichting Marijn de 

derde editie van de Gelukzaaiersdag. 

Net als bij de eerste twee edities, in 

2009 en 2012, was het doel om 

donateurs van de Stichting Marijn in 

het zonnetje te zetten en te laten zien 

en horen wat er eigenlijk met hun 

bijdrage voor de projecten in 

Nicaragua gebeurt. Daarnaast is deze dag een uitgelezen kans voor nieuwe belangstellenden om 

meer te weten te komen over het werk van de stichting. Dit jaar werd de prachtige natuurtuin van 

Jan van Os aan de Bolstweg 10 omgetoverd tot een heel klein stukje Nicaragua.  

Naast informatie over het land en de projecten 

van de Stichting Marijn waren er (Nicaraguaanse) 

hapjes en drankjes, muziek en allerlei activiteiten 

voor groot en klein. Vanwege groot succes in 

2012 was er ook dit jaar weer een veiling van 

diensten en artikelen van particulieren en 

bedrijven uit de omgeving. De hele dag door 

waren er volop mensen. De sfeer was prima en 

de opbrengst van 5.480 euro overtrof de 

verwachtingen.  
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De Gebroeders van den Bosch-stichting doneert sinds 2012 gedurende vijf jaar een bedrag van            

€ 4.000 per jaar ten behoeve van het bibliotheekprogramma.  Iets waar wij nu al voor het vierde jaar 

op rij ontzettend blij mee zijn.   

In 2013 is een start gemaakt met een vergelijkbare relatie met de Vastenactie, in samenwerking met 

de Parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Mariaheide. De opbrengst van de spaaractie op de 

scholen en de contanten uit het zakje van de Vastenactie zijn voor de Stichting Marijn. Dit leverde in 

totaal 3.729 euro op.    

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan de Trap-In in Uden leverde 2.600 euro op. Daarnaast is ook in 2015 weer veel geld 

opgehaald via  rommelmarkten in de regio Veghel (2.435 euro) en heel veel grotere en kleine 

donaties van particulieren die bij verjaardagen, jubilea, bruiloften etc. geld vragen voor Stichting 

Marijn.  

Al deze activiteiten hebben in 2015 in totaal 42.162 euro opgebracht.      

De Fundación Marijn / Stichting Marijn hebben de ambitie  om door de faciliteiten in het nieuw 

opgezette multifunctionele gebouw voor een groot deel in het eigen onderhoud te voorzien 

(onderhoud gebouw, vaste lasten, salarissen lokale staf) en daarnaast bij te dragen aan de 

financiering van projecten die passen bij onze centrale doelstelling. Daarmee zou de Fundación 

Marijn niet meer – of in ieder geval veel minder – afhankelijk zijn van fondsenwerving door Stichting 

Marijn. Zie hoofdstuk 5.    

Communicatie   

Activiteiten als de Gelukzaaiersdag en aanwezigheid 

op rommelmarkten dragen bij aan de bekendheid 

van het werk van de Stichting Marijn / Fundación 

Marijn en, meer in het algemeen, de situatie in 

Nicaragua.  De bekendheid proberen we verder te 

vergroten door middel van regelmatige digitale 

nieuwsbrieven aan alle donateurs, online foto’s en 

voortgangsverslagen van projecten, en periodieke 

aandacht besteed voor de Stichting Marijn in de 

lokale en regionale pers, onder andere op basis van maandelijks persberichten.     

De website is daarbij een belangrijk communicatiemiddel. Zie www.stichtingmarijn.nl.     
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5. Activiteiten in Nicaragua    

De Fundación Marijn werkt sinds 2007 in Bilwi, gemeente Puerto Cabezas, een stadje met 34.000 

inwoners, gelegen aan de Noordelijke Caribische Kust van Nicaragua. Bilwi ligt aan de Atlantische kust 

van Nicaragua op zo´n 500 km afstand van de hoofdstad Managua. Het gebied rondom de stad is 

golvend en groen begroeid met pijnbomenbossen en grenst aan het tropisch regenwoud. De zone is 

waterrijk: er zijn veel rivieren, kreken, lagunes en meren. De regio ligt erg geïsoleerd van de rest van 

het land. Vijfhonderd kilometer aan slechte, meestal onverharde wegen scheiden Bilwi van hoofdstad 

Managua.  

In Bilwi wonen verschillende bevolkingsgroepen samen. Het merendeel is Miskito; ook wonen er 

Mayangna indianen, creolen (nakomelingen Afrikaanse slaven) en mestiezen: personen met Spaanse 

voorouders. Elke bevolkingsgroep spreekt haar eigen taal en heeft haar eigen godsdienst, gewoontes 

en gebruiken.  

Mede door deze geïsoleerde ligging, gebrek aan werkgelegenheid en de geringe overheidsbemoeienis 

heerst er een enorme armoede in het gebied. Ondanks de vele natuurlijke rijkdommen van de regio 

en haar grote toeristisch potentieel gaat de economische ontwikkeling moeizaam en leeft een groot 

deel van de bewoners in een uitzichtloze armoede.   

Het gevolg van deze geïsoleerde positie en het ontbreken van werkgelegenheid maken dat overleven 

in Bilwi een uitdaging is. Het grootste gedeelte van de multiculturele bevolking van de regio zit zonder 

werk en  moet proberen rond te komen van minder dan een euro per dag. Van oudsher  bekommert 

de overheid zich weinig om de regio. Er is veel werkeloosheid, criminaliteit, en armoede. Aangezien de 

regio langs de overzeese coke smokkelroute van Colombia naar de Verenigde Staten ligt, is een steeds 

groter deel van de bevolking op een of andere manier bij deze gevaarlijke illegale praktijken betrokken. 

Het gebied is te uitgestrekt en geïsoleerd om de drugssmokkel te controleren of een halt toe te roepen. 

In de stad zelf is er een groeiend aantal van verkooppunten waar makkelijk aan verdovende middelen 

te komen is. In een context waarin de gemiddelde persoon moeite heeft te overleven, is er weinig oog 

voor de extra kwetsbaren. Het gros van de kinderen maakt de middelbare school  dan ook niet af; 

gewoon omdat er daar de motivatie en de middelen niet voor zijn. De stichting Marijn is er echter van 

overtuigd dat wanneer kinderen individuele aandacht en begeleiding krijgen, onderwijs en een beter 

leven  voor hen en hun families wél mogelijk is.   

De doelstelling van de Fundación Marijn is het verbeteren 

van de levensomstandigheden van kinderen in de 

gemeente Puerto Cabezas. We willen dit bereiken door de 

vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken, en we zijn 

ervan overtuigd dat goed onderwijs dit kan doen. Scholing 

maakt de kans op een baan groter, kennis opent de deuren 

naar vooruitgang. Een stabiele thuissituatie is van groot 

belang. 

Aangezien het reguliere onderwijs in Nicaragua kwalitatief 

erg slecht is en heel veel Nicaraguaanse gezinnen te maken hebben met armoede, geweld, 

verslavingen kan er voor heel veel kinderen niet aan die voorwaarden voldaan worden. Juist met dié 
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kinderen probeert de Fundación haar slogan in de praktijk te brengen; “Samen leren voor een beter 

leven”.  

De afgelopen jaren zijn diverse programma´s opgezet om de doelstelling te behalen. Over de meeste 

is ook in voorgaande jaarverslagen uitgebreid gerapporteerd; hieronder worden deze nogmaals kort 

aangestipt.  

 

Programma Adelante   

Sinds januari 2007 wordt een aantal sociaal achtergestelde kinderen gesteund, zodat zij naar school 

kunnen en hun opleiding ook daadwerkelijk af kunnen maken zonder te hoeven werken om te 

voorzien in hun onderhoud. 

Tachtig jongens en meisjes nemen deel aan de activiteiten. Zij zijn 

geselecteerd op basis van duidelijke criteria die de Fundación Marijn 

heeft opgesteld. Door een goede samenwerking met docenten, 

kerken, directies van de openbare scholen, lokale instanties zoals de 

Jeugdbescherming en het lokale opvangcentrum worden juist de 

kinderen die het hardst een steuntje in de rug nodig hebben in het 

programma opgenomen. Het programma is geen opvanglocatie en 

ook geen school. Het uitgangspunt is juist om school en thuis op een 

dusdanige manier te betrekken dat de thuissituatie verbetert en dat 

er geen schooluitval is voor de kinderen. Een kind groeit meestal het 

beste op bij familie. Lukt dat niet bij een van de ouders dan bekijken 

we of een ander familielid, vaak een oma of een tante, bereid zijn om 

de kinderen op te voeden. Fundación Marijn begeleidt de kinderen 

om te voorkomen dat ze de straat op gaan, voortijdig stoppen met school of zich in het illegale circuit 

begeven. Het programma Adelante bestaat uit huiswerklessen (twee keer per week), sociale 

vaardigheidstrainingen om te werken aan hun zelfvertrouwen en te leren hoe ze hun gevoelens 

kunnen herkennen en  tonen, en keuzeactiviteiten zoals danslessen, volleybal, taallessen, muziek, en 

knutsel- en tekenmiddagen. Kinderen worden zo sterker en zelfverzekerder en daarmee wordt de 

kans groter dat ze hun school ook werkelijk afronden. De Fundación Marijn zoekt actief de 

samenwerking met docenten en directeuren van 22 scholen en voert huis- en schoolbezoeken uit om 

gezinnen te betrekken bij de Fundación Marijn. 

Voor ouders en verzorgers zijn er ook de maandelijkse 

bijeenkomsten: de “Escuela de madres y padres” waarin 

opvoedthema´s aan bod komen zoals; communicatie, 

positief opvoeden en opvoeden van een puber. In 2015 

waren er in dat kader 314 huisbezoeken, 18  

bijeenkomsten van de Escuela de Madres y Padres en 1 

uitstapje met ouders/verzorgers.  

In totaal voeren vijf betaalde medewerkers het 

programma Adelante uit. Jonge mensen die werken tegen 

iets meer dan het minimumloon – wat in Nicaragua helaas niet voldoende is voor het dekken van de 

eerste levensbehoeften.   

In het jaarverslag over 2014 schreven we dat we heel graag een psycholoog in dienst zouden willen 

nemen om zo de emotionele begeleiding van de kinderen en hun familie te kunnen verbeteren.  Dit 
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voornemen is in 2015 gerealiseerd. Jamy, is een net afgestuurde psychologe die in mei 2015 door de 

Stichting Marijn is aangenomen. Zij is zelf een Miskita, dat betekent dat ze de moedertaal van het 

grootste gedeelte van de betrokken kinderen en families spreekt. Een belangrijk gegeven, aangezien 

de voertaal Spaans door veel mensen gebrekkig wordt gesproken. Jamy begeleidt de kinderen maar 

zorgt ook voor ondersteuning en training van het personeel. Daarnaast is de kwaliteit van de kind-

familiedossiers gestegen sinds Jamy daar de regie over heeft.   

Schoolspullen en kerstmand   

Het schooluniform is vaste prik op alle privé- én openbare scholen in 
Nicaragua. Voor veel kinderen is het niet hebben van een uniform, 
schoolschoenen en schoolspullen een reden om te stoppen met 
school. Om de kinderen in elk geval in staat te stellen om naar 
school te gaan krijgt elke deelnemer jaarlijks (januari en september) 
twee uniformen inclusief een paar schoenen, een schooltas en op 
verschillende momenten een set met de meest noodzakelijke 
schoolspullen.  Het jaar wordt met Kerst altijd afgesloten met een 
gevulde kerstmand voor alle gezinnen. Zodat er in elk geval tijdens 
die feestdagen wat lekkers op tafel staat.  Helaas was deze mand in 
2015 wat minder gevuld dan de afgelopen jaren. De in waarde 
verminderde dollar en de gestegen prijzen in Nicaragua waren hier 
debet aan. We doen er alles aan om in 2016 weer een groter pakket 
uit te kunnen delen. 

 

Biblioteca Marijn   

De bibliotheek Marijn is opgezet vanuit het idee dat het programma Adelante zich richt op een zeer 

beperkte groep van tachtig deelnemers en hun gezinnen. In een stadje van 55.000 inwoners is dat 

echter een heel klein druppeltje op een enorme gloeiende plaat. Er is behoefte aan meer, ook vanuit 

andere kinderen. De bibliotheek wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding, een plek om te tekenen en 

knutselen, te werken op de computer etc. En er wordt voorlichting gegeven over bijvoorbeeld gelijke 

rechten, relaties en seksuele voorlichting – ook aan kinderen die niet deelnemen aan het programa 

Adelante.  

 

 “Biblioteca Marijn is echt tof, het ziet er mooi uit, niemand valt ons lastig, er is 
geen lawaai en we kunnen rustig ons huiswerk maken”.   

Bibliotheekbezoeker, 18  
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In 2015 is de groep die gebruik maakt van de Biblioteek gegroeid, kinderen uit andere wijken komen 

nu ook eens een kijkje nemen. Meestal komen zij naar de bibliotheek op aanraden van hun docent, of 

ze weten van het bestaan van de bibliotheek door de informatiebezoeken die de medewerkers van de 

Stichting Marijn aan alle scholen van het stadje afleggen. Gemiddeld maken 387 kinderen elke maand 

gebruik van de mogelijkheid om in de bibliotheek hun huiswerk te maken. Dit zijn met name 

middelbareschoolleerlingen. 

Twee middagen per week zijn er in de bieb activiteiten voor kinderen tussen 5 en 8. Deze kinderen 

wonen in de buurt en kunnen zonder begeleiding van hun ouders naar de bibliotheek komen. Hier 

kunnen ze lezen, knutselen, puzzelen en lezen. Een gedeelte van de middag verloopt volgens een 

vast programma waar alle kinderen aan mee doen. Daarna mogen kinderen zelf bekijken wat ze 

doen. Dit heet de rincón de cuentos: de verhalenhoek. In het afgelopen jaar is de rincón de cuentos 

een routine geworden voor de kleintjes uit de buurt. Rond de 20 kinderen komen er tijdens die 

middagen opdagen. Er wordt ontzettend enthousiast gelezen, gespeeld en geknutseld. Er zijn meer 

kinderen die mee willen doen. Maar de kleintjes die verder weg wonen zijn moeilijker te bereiken. 

Helaas heeft de Fundacion Marijn geen eigen vervoer, is het te gevaarlijk voor hen om lopend te 

komen, en is er vaak geen volwassene thuis aanwezig die het kan of wil halen en brengen. We 

bekijken hoe we dit in 2016 kunnen oplossen.  

Het team van de Fundación Marijn dat verantwoordelijk 

is voor de activiteiten van het Bibliotheekprogramma 

bestaat uit een roulerend team van telkens twee 

personen. Deze medewerkers krijgen sinds 2015 hulp 

van een groepje van vijf vrijwilligers. Dit zijn jongeren die 

al jaren meedoenin het Adelante programma van de 

Fundacion Marijn en zich nu vrijwillig één halve dag per 

week inzette om andere kinderen en jongeren te helpen 

met hun huiswerktaken. Twee van hen komen zelfs drie 

dagdelen in de week om te helpen.  

Het is goed te zien dat kinderen zich ondanks hun achterstandsposite zodanig ontwikkelen dat ze 

uiteindelijk zélf het motto van Stichting Marijn “samen leren voor een beter leven” in de praktijk 

brengen.  

Mobiele bibliotheek  

In het vorige jaarverslag vertelden we over de start van de Biblioteca Movil. Lezen is in Nicaragua 

geen logische bezigheid. Veel mensen zijn analfabeet. Weinig kinderen komen op jonge leeftijd in 

aanraking met leesboeken. Vandaar dus dat de Fundación naar kinderen en hun docenten toe gaat.  
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In 2014 zijn er vijf basisscholen geselecteerd voor dit 

programma, met zo’n 80 kinderen per school. In 2015 

zijn deze vijf scholen regelmatig bezocht. Twee keer per 

maand doet Stichting Marijn een school aan. Op deze 

school wordt er een mobiele bibliotheek ingericht of de 

leestrein georganiseerd. De leestrein is voor de jongste 

kinderen van school; er worden verhalen verteld, 

spelletjes gedaan, kinderen mogen vrij lezen, en scènes 

uit boekjes worden nagespeeld.  

De mobiele bibliotheek biedt behalve leesboeken ook 

leerboeken aan. Kinderen krijgen extra hulp bij vakken die ze lastig vinden, en ondersteuning bij het 

maken van hun huiswerk. 

Dit jaar hebben ruim 300 kinderen meegedaan aan de Biblioteca Móvil en de leestrein. We zijn 

ontzettend geschrokken van het lees- en schrijfniveau van de kinderen. Het is onvoorstelbaar hoeveel 

kinderen – ondanks dat ze al behoorlijk gevorderd zijn wat leerjaren betreft – niet of nauwelijks kunnen 

lezen en schrijven. Deze kinderen beginnen met een enorme achterstand aan hun werkzame leven 

later. Voor de Fundación Marijn vormt dit nog een grotere motivatie om door te gaan met 

ondersteuning aan kinderen  én docenten.  

In het kader van ondersteuning aan docenten: de Fundación organiseert bijeenkomsten met docenten 

om hen beter toe te rusten op hun taak. Daarover schreven we ook voorgaande jaren. In 2015 zijn er 

twee bijeenkomsten georganiseerd. Voor 2016 staan er 10 gepland.  

Programma Girl Power   

Dit Programma werd door de Fundación Marijn uitgevoerd als partner in het Girl Power project van 

Plan Nicaragua en liep van 2011 tot en met 2015. Het doel van het project Girl Power was afname 

van het in Bilwi en omstreken veel voorkomend (seksueel) geweld tegen meisjes en jonge vrouwen. 

Hiervoor zijn er educatieve, culturele en sportactiviteiten opgezet om op deze manier het belang van 

gelijke rechten en ontwikkeling van meisjes te promoten. Jonge vrouwen volgden beroepscursussen 

zodat zij leren op eigen benen te staan, en later niet snel afhankelijk worden van hun partner. Dorps- 

en wijkleiders werden opgeleid om goed te kunnen handelen in geval van geweldsituaties in hun 

omgeving. Tot slot is onderzocht hoe de institutionele samenwerking kan worden verbeterd in de 

preventie en begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld.  

 

“Geweld komt bij ons veel voor, vooral door jeugdbendes. Ik heb het allemaal van dichtbij gezien: 
pesten, mishandeling, mensen die gewond waren…” 

Yuma, 15 

 

Het Girl Power project werd in Bilwi uitgevoerd door vier lokale partners en vond plaats in 4 wijken 

van de stad Bilwi en in 16 omliggende dorpjes. Fundación Marijn richtte zich op de vier stadswijken 

en één nabij dorpje.  
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De activiteiten werden gefinancierd door Plan 

Nicaragua. De Nederlandse stichting Marijn heeft 

geen fondsen geworven voor dit onderdeel van het 

werk van de Fundación Marijn. Aangezien dit 

programma wél onlosmakelijk verbonden is met de 

rest van de programma-activiteiten van de 

Fundación Marijn is in dit jaarverslag (net als in de 

voorgaande jaarverslagen) wel informatie over dit 

programma opgenomen.  

In aanvulling op de activiteiten van 2014 en daarvoor, is in 2015 ook gewerkt met jonge mannen 

tussen 18-24 jaar. Het waren er in totaal 30 uit 4 wijken. De resultaten:  

 Vijf workshops en een aantal sportactiviteiten samen met de monitoras  

 Voorlichting op scholen van jongens aan jongens 

 Maken van een muurschildering tegen gender gerelateerd geweld 

 Zendtijd in tv en radioprogramma van de Fundacion Marijn op de regionale zender 

 Gezamenlijk georganiseerd netwerk voor hulp bij seksueel geweld en gezamenlijk geplande 
activiteiten voor 2016 (zie verderop) 
 

Alle 30 jongens hebben de activiteiten afgerond: er waren geen afhakers. Dit was zo succesvol dat we 

ons afvroegen waarom jongens niet vanaf het begin af aan betrokken zijn geweest bij dit programma. 

“We voelen dat er écht rekening met ons gehouden wordt, dat heeft niemand 
anders eerder gedaan, we bedanken Fundación Marijn hiervoor; zelfs onze ouders 

kunnen niet voor ons doen wat jullie hebben betekend.”  
Miguel, 18 

 

Toch is de focus op meisjes goed. Jongens zijn veel meer gewend om zich uit te spreken en weten dat 

er naar hun geluisterd wordt. De activiteiten met hen waren makkelijker omdat er meer interactie was. 

Met de meisjes hebben we eerst jarenlang hun vertrouwen moeten winnen, en hen ervan moeten 

overtuigen dat ze ertoe doen, en dat ze hun stem kunnen laten horen. Reactie van een van de meisjes 

die nu regelmatig voorlichting geeft aan kinderen én volwassenen: 

“We dachten dat dit werk voor volwassenen was, voor bekende mensen en voor 
mensen met invloed, we  geloofden echt niet dat wij dit zelf ook konden!”  

Jessica, 16 

 

Vooral de monitoras hebben zich georganiseerd en een enorme groei doorgemaakt. Ze hebben van 

zich laten horen met optreden tijdens een sessie van het regionaal parlement. Daar is een petitie 

voorgelezen door een van onze monitoras, waarin zij oproep tot meer aandacht voor meisjes en hun 

rechten. 

 

“Vrouwen kunnen net zo sterk zijn als mannen... als we de kans maar krijgen” 
Yuma, 15 

 

Het programma Girl Power is in december 2015 feestelijk afgerond met een 2 kilometer run voor 

meisjes, maar een aantal activiteiten gaan ook in 2016 door: zie hoofdstuk 6.  
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Noodopvang  

In september en oktober 2015 fungeerde de Fundación 
Marijn tijdelijk als noodopvang. Vijf weken lang was het 
gebouw van de Fundación Marijn in gebruik als dag- en 
nachtopvang voor meer dan honderd kinderen. In de 
regio speelt een zeer gewelddadig conflict tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Het conflict gaat om 
het enorme tropisch regenwoud dat steeds vaker door 
mensen uit andere delen van het land gekapt wordt om 
het hout te verkopen en het land te laten begrazen door 
koeien. Op deze manier verdwijnt het bos en wordt het 
de inheemse bevolking heel moeilijk gemaakt om op 
hun manier in harmonie met de natuur te leven. De overheid grijpt nauwelijks in en de situatie dreigt 
uit de hand te lopen aangezien beide groepen zich bewapend hebben. Volgens berichten in de krant 
zijn er rond september 15 dodelijke slachtoffers gevallen.  

De jungledorpjes waren dus géén veilige plek meer voor 
kinderen. In totaal 750 kinderen uit verschillende dorpjes 
zijn naar het stadje Bilwi gevlucht. De meesten van hen 
vonden er onderdak bij familiieleden. Maar zo´n 120 
kinderen hadden geen plek om naartoe te gaan. Na een 
dikke week bivakkeren en slapen op het busstation en de 
markt heeft de Fundación Marijn de deuren voor hen 
geopend. Dat betekent een enorme logistieke 
organisatie bij de Fundación, en grote zorgen om al deze 
kinderen elke dag te voeden.  

De situatie is nu rustiger. Maar waarschijnlijk is dat tijdelijk. De regering lijkt niet geïnteresseerd in een 

duurzame oplossing. Uiteindelijk heeft het positief gewerkt op team building van personeel. Iedereen 

heeft keihard moeten werken, veel samenwerking en onregelmatige diensten.  

De noodopvang heeft zijn weerslag gehad op de 

dagelijkse gang van zaken. De reguliere, lopende 

activiteiten konden niet allemaal doorgaan. Na de 

periode van vijf weken heeft het team moeite gehad 

om alles weer op poten te zetten. Echter, de missie 

van de Fundación Marijn is een beter leven voor de 

kinderen uit de regio en het zien van de opgeluchte 

kinderen op onze veilige plek heeft het team veel 

voldoening gegeven. De inspanningen zijn niet 

onopgemerkt gebleven: de samenwerking met lokale 

instanties is versterkt, de Fundación Marijn staat meer 

op de kaart in Bilwi en er was veel media-aandacht. 
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Fundación Marijn op eigen benen  

Het streven van de Fundación Marijn is om minder 

afhankelijk te zijn van de Stichting Marijn. Hiervoor is 

het belangrijk dat de kosten van de programma 

activiteiten meer en meer betaald kunnen worden uit 

eigen inkomen. Hierover is ook in voorgaande 

jaarverslagen geschreven. Er wordt gewerkt aan de 

verhuur van vergaderruimtes, verhuur van stoelen en 

tafels, aanbieden van catering, sieradenverkoop, 

verhuur van kamers aan vrijwilligers en er is 

geexperimenteerd met een kopieerservice en het 

geven van cursussen. Dit begint langzaam maar zeker 

zijn vruchten af te werpen.  

Het gaat minder snel dan gehoopt, maar de inkomsten uit eigen activiteiten stijgen. Ook de lokale 

fondsenwerving begint op gang te komen: eind 2015 wordt gewerkt aan drie financieringsvoorstellen 

voor EU-subsidies, in samenwerking met de universiteit van Bilwi en andere lokale 

samenwerkingspartners.  

Vrijwilligers en stage  

Sinds vier jaar biedt de plaatselijke Uraccan universiteit een opleiding tot psycholoog aan. Dit jaar 

liepen maar liefst 18 tweedejaarsstudenten een korte stage bij de Fundación Marijn. Het feit dat 

lokale jongeren zich plaatselijk tot psycholoog kunnen scholen draagt op langere termijn bij aan de 

professionalisering van het team van de Fundación Marijn. 

Jaarlijks komen er enkele Duitse schoolverlaters 

naar het project. Dit gebeurt door bemiddeling 

van de Protestantse Kerk in Baden. Zij werken 

vier dagen per week samen met de lokale 

medewerkers van de Fundacion. Tot augustus 

2015 waren het  Rebecca en Felix die zich 

inzetten voor de kinderen en hun families, In 

september kwamen Linus en (een andere) 

Rebecca het project ondersteunen. Ook is er in 

2015 voor het eerst gestart met de 

samenwerking met Diaconie Italia. Dankzij het 

Erasmus+ programma van de EU zijn Erika en 

Vincenzo vrijwillig aan de slag gegaan met de 

kinderen en jongeren van de Fundación Marijn. 

Na enkele jaren samenwerken met internationale stagiaires en vrijwilligers, is het duidelijk dat een 

gedegen voorbereiding in het land van herkomst cruciaal is. Hier hoort een taalcursus bij. Het is voor 

de vrijwilligers, het lokale team en natuurlijk de kinderen en hun families veel waardevoller als ze 

elkaar kunnen verstaan, en begrijpen. De Fundacion Marijn hanteert een nauwkeurig beleid met 

betrekking tot vrijwilligers en stagiaires. Het doel van de stage moet erg duidelijk zijn, de door te 

brengen tijd minstens drie maanden en daarnaast wordt van de geinteresseerde persoon verwacht 

dat hij/zij voldoende Spaans beheerst. 
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De vrijwilligers en stagiaires worden door het lokale team en de begunstigden als volwaardige leden 

van het team beschouwd. Zij worden ook geacht om met alle activiteiten mee te doen; ze maken 

kennis met de verschillende Programma´s van de Fundacion, gaan mee op huis- en schoolbezoek in 

het Programma Adelante, trekken de wijken in met de Girl Power medewerkers en helpen in de 

Bibliotheek. Na enkele maanden krijgen de vrijwilligers en stagiaires de kans om hun eigen mini-

project met de kinderen of jongern op te zetten. In 2015 hebben de vrijwilligers gezorgd voor 

computerlessen voor de kinderen, tekenlessen, muzieklessen, sportonderwijs, een fotopresentatie 

en Engels onderwijs. 

Het intensieve contact met de buitenlandse vrijwilligers zorgt voor betrokkenheid in hun land van 

herkomst. Zo is er in Duitsland inmiddels een groep van ex-vrijwilligers erg actief. Zij vertellen over 

het werk van de Fundacion, en werven op kleine schaal fondsen.  

Samenwerking  

Het is voor een relatief kleine organisatie belangrijk om samen te werken met anderen. Aangezien 

het voor organisaties in ontwikkelingslanden steeds moeilijker wordt om externe financiering te 

vinden is samenwerking met anderen een goede strategie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Girl Power 

programma, waar Fundación Marijn in een alliantie met andere lokale organisatie  en in coördinatie 

met Plan Nicaragua een groot internationaal programma uitvoert. Een goed resultaat met deze 

veeleisende partner heeft waarschijnlijk tot gevolg dat  de Fundación Marijn  haar samenwerking met 

Plan Nicaragua op andere gebieden en op een later tijdstip uit kan breiden.  

De samenwerking en coördinatie met overheidsinstanties zijn door het Girl Power programma en de 

noodopvang ook beduidend beter geworden. De samenwerking met de politie is inmiddels 

vanzelfsprekend, en ook de eerste lijn hulpverleners in de verschillende wijken kunnen hun weg naar 

de Fundación vinden. De Fundación Marijn wordt door lokale partijen en door internationale 

ontwikkelingsorganisaties inmiddels gezien als volwaardige gesprekspartner en een serieuze 

samenwerkingskandidaat met gedegen kennis van de lokale context en inhoud van het werk. Dat uit 

zich onder andere in gezamenlijke projectvoorstellen bij lokale en internationale mogelijke financiers.  

 

Het team van de Fundación Marijn  
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6. Korte vooruitblik op 2016 en verder   

Zolang de Fundación Marijn nog niet voor een groot deel in het eigen onderhoud kan voorzien, blijft 

de focus op verzelfstandiging en fondsenwerving (in Nederland en daarbuiten) noodzakelijk. Dat was 

een van de speerpunten in 2015 en dat blijft zo in 2016.  

Daarnaast zijn er ambities in de inhoud van het werk.  

Met psychologe Jamy die in 2015 het team is komen versterken, werken we in 2016 aan de 

voortdurende verbetering van de inhoud van het programma Adelante. Voor de bibliotheek geldt dat 

de boekenvoorraad op peil moet worden gebracht, de computers moeten worden vervangen (stof, 

zeezout, de hoge temperatuur en luchtvochtigheid doen computers geen goed) en er zijn plannen voor 

debatwedstrijden, kinderboekenweken, verhalenwedstrijden en andere literaire  activiteiten.  En het 

succes van Girl Power betekent dat jongens voorlichting blijven geven aan jongens, dat er gewerkt 

wordt aan een gezamenlijk nieuw voorstel om het werk voort te kunnen zetten in Bilwi; ook is er sprake 

van een pilotproject buiten Bilwi, bij de Rio Coco. De lesmaterialen die zijn ontworpen in het kader van 

het Girl Power programma gebruiken we nu voor alle educatieve activiteiten van de Fundación Marijn, 

de poppenkast/sport/dansgroepen treden op bij culturele activitieiten in Bilwi en ook de psycholoog 

blijft de slachtoffers van geweld uit de betrokken wijken begeleiden – ook al is het programma formeel 

afgelopen.  

En tot slot: in voorgaande jaarverslagen was te lezen over het voornemen van een derde bouwfase. 

De Stichting Marijn wil in deze fase heel graag een cultureel podium bouwen. Dit podium zal gebruikt 

worden voor optredens en filmavonden.  In 2015 is er dankzij een kleine donatie in Nicaragua een 

allereerste begin gemaakt met het podium, in de vorm van het metselen van voorbereidende 

muurtjes. Het streven is om in 2016 lokaal meer geld te werven om het daadwerkelijke podium te 

bouwen.  

Kortom: aan ambities en activiteiten geen gebrek. Wij hopen hierbij ook in 2016 weer op uw steun te 

mogen rekenen. Heel veel dank voor uw interesse en uw steun!    

 

Meer en actuele informatie over de projecten en activiteiten vindt u op www.stichtingmarijn.nl.   
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7.  Financieel verslag  

Op de volgende pagina’s vindt u de Jaarrekening 2015, met daarin achtereenvolgens een 

samenstellingsverklaring van de accountant, de balans per 31 december 2015, de winst- en 

verliesrekening over 2015, de toelichting op de balans per 31 december 2015 en de winst- en 

verliesrekening, de nadere toelichting op de balans per 31 december 2015 en de nadere toelichting 

op de winst- en verliesrekening over 2015.    

Net als voorgaande jaren is ook dit jaar weer geen CBF keur aangevraagd in verband met de te hoge 

kosten die een dergelijke aanvraag met zich meebrengt. Uiteraard wordt wel zeer kritisch gekeken 

naar kosten die gemaakt moeten worden voor fondsenwerving in Nederland.  
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1 Samenstellingsverklaring      

         

         

Opdracht         

         

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2015 van "Stichting Marijn" te Veghel,    

bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015  

met de toelichting samengesteld.       

         

Verantwoordelijkheid van u       

         

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik me baseer op de door u verstrekte  

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens  

en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.     

         

Verantwoordelijkheid van de accountant      

         

Het is mijn verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren 

in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- 

en beroepsregels.       

         

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor   

samenstellingsopdrachten, bestonden mijn werkzaamheden in hoofdzaak uit   

het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiele gegevens.   

Daarnaast heb ik de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening   

toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens    

geevalueerd. De aard van mijn werkzaamheden is zodanig dat ik geen zekerheid over de  

getrouwheid van de jaarrekening kan verstrekken.     

         

Bevestiging        

         

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld onder toepassing 

van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in Nerderland   

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving.    

         

         

         

         

         

Veghel,  1 maart 2016       

         

         

         

A.W.J. Langens AA       

Accountant-Administratieconsulent 
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2 Algemeen        

         

         

2.1 Gegevens betreffende de stichting       

         

Naam stichting: Stichting Marijn       

Adres:  Hazelberg 5       

Plaats:  5461 LB  Veghel       

Vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant 
te Eindhoven onder nummer : 
17194897 17211273       

BTW  Niet van toepassing      

E-mail  info@stichtingmarijn.nl       

Internet  www.stichtingmarijn.nl       

         

         

Algemeen bestuur:        

Voorzitter: W.G.B. Berendsen      

Secretaris: J. van der Sanden- Guis      

Penningmeester M.J.A. van Rijbroek      

Bestuurslid P.W. Verkuijlen       

Bestuurslid P.C.M. Romviel       

Bestuurslid H. van der Wijst       

         

Omschrijving van de activiteiten       

De stichting heeft als doel levensomstandigheden van de kinderen en jongeren van de   

Atlantische kust van Nicaragua te verbeteren door educatieve projecten en voorlichtingsactiviteiten. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzamenling van allerlei gelden  

bij particulieren, bedrijven en vermogenfondsen.       

         

         

         

De stichting beoogt niet het maken van winst.       

 

  

mailto:info@stichtingmarijn.nl
http://www.stichtingmarijn.nl/
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1 Balans per 31 december 2015        

            

            

       31-12-15    31-12-14 

            

ACTIVA            

VLOTTENDE ACTIVA          

Vorderingen           

Overige 
vorderingen      0    60 

Liquide middelen      15.959    12.425 

              

            

       15.959    12.485 

            

            

       31-12-15    31-12-14 

            

PASSIVA            

EIGEN 
VERMOGEN           

Kapitaal       13.438    12.382 
KORTLOPENDE 
SCHULDEN          

Overige schulden      2.521    103 

            

       15.959    12.485 
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2 
Winst- en verliesrekening over 
2015        

           

           

      2015    2014 

           

Opbrengsten          

Donaties en giften   42.162    32.654   

Overige opbrengsten   2.435    2.035   

             

      44.597    34.689 

           

Direkte kosten          

Help een kind naar school  13.545    13.950   

Exploitatiekosten MFC  29.267    23.781   

             

      42.812    37.731 

           

             

Bruto-marge     1.785    -3.042 

           

Bedrijfskosten          

Afschrijvingen   0    242   

Overige bedrijfskosten  518    541   

             

      518    783 

             

           

Bedrijfsresultaat     1.267    -3.825 

           

Financiële baten en lasten         

Rentelasten en soortgelijke kosten   211    197 

             

           

Resultaat      1.056    -4.022 
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4.1 Vlottende activa         

           

4.1.1 Liquide middelen         

           

        31-12-15  31-12-14 

           

Bank, RABO 1134.19.864      3.455  2.421 

Bank, RABO 1024.763.749      12.500  10.000 

Bank, MoneYou 2624.56.043      4  4 

           

        15.959  12.425 

           

4.2 Eigen vermogen         

           

Kapitaal           

Het verloop van het kapitaal gedurende het verslagjaar is als volgt:     

Stand per 1 januari         12.382 

Uit resultatenbestemming 2015        1.056 

            

Stand per 31 december        13.438 

           

4.4 Kortlopende schulden        

           

De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt 
samengesteld:    

        31-12-15  31-12-14 

           

Vooruitontvangen bedragen      0  0 

Nog te betalen kosten      2521  103 

             

        2.521  103 
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5 Nadere toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015   

       2015  2014 

5.1 Donaties en giften        

Donaties en giften vermogensfondsen    1.030  113 
Donaties en giften help een kind naar 
school   13.515  13.905 

Donaties en giften paticuleren     8.668  5.684 

Donaties en giften bedrijven     3.055  0 

Donaties Fabriek Magnifique     0  4.904 

Donaties Trap-in-Uden     2.600  0 

Donaties Vastenactie     3.729  4.048 

Donaties Gelukzaaiersdag     5.480  0 

Donatie Gebr. Van de Bosch Stichting    4.000  4.000 

Collecten       85  0 

            

       42.162  32.654 

5.2 Overige opbrengsten       

Opbrengsten ( vlooien) markten     2.435  2.035 

          

5.3 
Help een kind naar 
school       

Help een kind naar school     13.545  13.950 

          

5.4 Exploitatiekosten MFC       

Salariskosten bibliotheek     5.580  3.131 

Materiaalkosten bibliotheek     3.261  1.713 

Onderhoudskosten bibliotheek     1.135  596 
Personeelskosten 
algemene/exploitatiekosten   14.352  14.382 

Materiaalkosten algemene/exploitatiekosten   440  366 
Basisvoorzieningen 
algemene/exploitatiekosten   1.896  1.578 
Onderhoud en vervanging 
algemene/exploitatiekosten   2.154  2.015 

Fonds sociale hulp      449  0 

            

       29.267  23.781 

          

5.5 Afschrijvingen        

Afschrijving inventaris      0  242 

       0  242 

5.6 Overige bedrijfskosten       

Kantoorkosten      152  159 

Administratiekosten      328  321 

Telefoon/internet      38  61 

Overige kosten      0  0 

       518  541 

          

5.7 
Rentelasten en soortgelijke 
kosten      

Rente spaarrekening      0  -60 

Rente en kosten banken     211  257 

       211  197 
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