
 
 
Stichting Marijn en vrijwilligers 
 
Stichting Marijn is blij met alle hulp en juicht de inzet van vrijwilligers toe, zowel in Nederland 
als in Nicaragua. In Nederland zoeken we voornamelijk mensen die zelfstandig fondsen 
willen werven voor het werk van Fundación Marijn in Nicaragua. Bijvoorbeeld door een 
sponsorloop, loterij of het plaatsen van een fototentoonstelling om bekendheid te geven aan 
het werk van de Stichting/Fundación Marijn. 
 
In Nicaragua is volop werk te doen. Gemotiveerde vrijwilligers met relevante kennis en 
ervaring zijn dan ook meer dan welkom. Er komt echter veel kijken bij vrijwilligerswerk in een 
ontwikkelingsland. Het Nederlandse bestuur van Stichting Marijn bestaat uit vrijwilligers. In 
Nicaragua werkt een klein team de klok rond om het leven van kinderen te verbeteren; zowel 
hier als daar is weinig tijd voor begeleiding van mensen die vrijwilligerswerk willen gaan 
doen. Stichting Marijn vraagt daarom vrijwilligers met een grote mate van zelfstandigheid, 
zowel bij de voorbereiding als tijdens het verblijf in Nicaragua. Daarnaast zijn er inhoudelijke 
richtlijnen voor de kennis en ervaring van vrijwilligers. 
 
Voorwaarden 

o De bewoners van Bilwi spreken Miskito of Spaans. Voor het type werk (zie hieronder 
bij profielen) is een goede communicatie belangrijk. Absolute voorwaarde is dan ook 
een redelijk niveau van het Spaans. 

 
o Het kost tijd om je in te werken en te wennen aan de omstandigheden in Bilwi. Ook 

de kinderen moeten wennen aan nieuwe vrijwilligers en hebben tijd nodig om hen te 
vertrouwen. De ervaring leert dat het werk pas echt leuk wordt als er een band is 
opgebouwd tussen de kinderen en de vrijwilligers. De minimale periode voor 
vrijwilligerswerk is daarom drie maanden. 

 
o Bij vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden komt van alles kijken, van praktische 

zaken als reisverzekering en inentingen tot mentale voorbereiding op een mogelijke 
cultuurshock. Stichting Marijn is niet gespecialiseerd in deze voorbereiding en 
verwacht van vrijwilligers dat zij hier zelf zorg voor dragen. Bij reisinformatie vind je 
specifieke informatie over Bilwi en het voorbereiden van je reis daar naartoe. Verder 
vind je relevante informatie op onder andere www.siw.nl. Ook via 
www.vrijwilligerswerk.nl buitenland en op www.startpagina.nl vind je volop 
interessante links. 

 
o De kosten van reis en verblijf, verzekering, vaccinaties etc. zijn voor eigen rekening. 

Fundación Marijn biedt goedkoop onderdak in het multifunctionele centrum. Dit is 
woonruimte met gedeelde keuken en sanitair. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
bij een gastgezin te wonen. 

 
o Stichting Marijn noch Fundación Marijn is aansprakelijk voor eventuele schade, letsel 

of ongemak voorafgaand aan, tijdens of na afloop van het vrijwilligerswerk. 
 

o Stichting Marijn timmert hard aan de weg voor fondsenwerving in Nederland; daarbij 
kunnen persoonlijke verhalen en ervaringen van vrijwilligers heel belangrijk zijn. Wij 
vragen vrijwilligers daarom om hun ervaringen te delen via sociale media en site van 
de Fundación Marijn. Na terugkomst in Nederland wordt van de vrijwilligers verwacht 
dat ze minimaal een keer bijdragen aan een fondsenwervende activiteit voor de 
Stichting Marijn. 
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http://www.vrijwilligerswerk.nl/
http://www.startpagina.nl/


 
 
Profielen / activiteiten 
Gezien de doelstelling en projecten van Stichting Marijn, is er vooral behoefte aan 
vrijwilligers met een sociaalpedagogische achtergrond. Er zijn mogelijkheden voor mensen 
met: 
 

o Kennis en ervaring op het gebied van ontwerpen en aanpassen van Spaanstalig 
lesmateriaal. 

 
o Kennis van en ervaring met lesgeven aan kinderen en aan volwassenen, vooral op 

het gebied van praktische vaardigheden zoals muziek, handvaardigheid, tekenen, 
theater, zang en dans. Ook docenten Engels zijn erg welkom 

 
o Kennis van en ervaring met coaching van mensen op het gebied van psychosociale 

begeleiding: het team van de Fundación Marijn heeft behoefte aan ervaren 
psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, cultureel 
maatschappelijk werkers etc. die hen tijdelijk bijstaan bij hun dagelijks werk en hun 
ervaring op dat gebied met het team kunnen delen. 

 
o Kennis en ervaring op het gebied van digitale communicatie en fotografie, 

gecombineerd met didactische vaardigheden: Fundación Marijn zou kinderen graag 
leren hoe ze een website /weblog moeten onderhouden, hoe ze zelf als jonge 
journalisten de situatie van de regio kunnen aankaarten via film of andere uitingen.  

 
o Kennis van en ervaring met leesbevorderingsactiviteiten of het opzetten van 

programma´s in openbare bibliotheken. 
 

o Kennis van en ervaring met het opzetten van netwerken, het ontwerpen van 
databases en computersystemen voor evaluatie. 

 
Naast deze specifieke activiteiten kunnen vrijwilligers meedraaien in het reguliere werk van 
Stichting Marijn: het geven van huiswerkbegeleiding, meegaan op huis- en schoolbezoek, 
voorlichtingsbijeenkomsten mee voorbereiden en uitvoeren etc.  
 
Vrijwilligerswerk is op die manier een mooie manier om iets bij te dragen en tegelijkertijd een 
cultuur van binnenuit te leren kennen. 
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Procedure 
Een goede voorbereiding is belangrijk, zowel voor de vrijwilliger als voor het team van 
Fundación Marijn. Daarom volgt Stichting Marijn standaard de volgende stappen: 
 

1. Als je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij Fundación Marijn, je kunt vinden in de 
voorwaarden en voldoet aan een van de bovenstaande profielen, ontvangen wij 
graag een korte brief met CV via info@stichtingmarijn.nl. Het moet minimaal duidelijk 
zijn om wat voor soort activiteiten het zou gaan en om welke periode. 

 
2. Het Nederlandse bestuur bekijkt de binnengekomen reactie en stemt zo nodig af met 

Fundación Marijn. Je ontvangt binnen een maand een reactie van een van de 
Nederlandse bestuursleden. Daarin geven wij aan of er mogelijkheden zijn, en zo ja, 
welke. 

 
3. Als er mogelijkheden zijn, maken we nadere afspraken over een persoonlijke 

kennismaking, voorbereiding, communicatie etc. 
 
Reisinformatie 

o Over Bilwi 
De stad Bilwi ligt in de gemeente Puerto Cabezas en bevindt zich aan de oostkust 
van Nicaragua aan de Caribische zee. De gemeente heeft zo’n 50.000 inwoners. 
Om in Bilwi te komen boek je een ticket naar Managua, de hoofdstad van Nicaragua, 
naar het Augusto C. Sandino International Airport. Een ticket kost gemiddeld € 900. 
Dit hangt echter af van de tijd in het jaar wanneer je reist. In Managua neem je 
vervolgens een binnenlandse vlucht naar Bilwi (Puerto Cabezas). Dit kost ongeveer € 
115 voor een retourticket. Deze binnenlandse vlucht kun je vooraf boeken via 
www.lacostena.com.ni . 

 
o Paspoort en visum 

Je paspoort dient nog minimaal zes maanden na terugkomst in Nederland geldig te 
zijn. Een visum hoef je in Nederland nog niet aan te vragen. Voordat je in Nicaragua 
landt, krijg je in het vliegtuig een formulier dat je moet invullen. Dit is je visum en je 
moet dat afgeven bij de douane als je het land binnenkomt. De douane zet een 
stempel in je paspoort, waarop de datum van aankomst in Nicaragua staat en het 
aantal dagen dat je in het land mag blijven. Je krijgt een controlestrookje terug, dat je 
goed moet bewaren. Dit moet je namelijk weer afgeven als je het land verlaat. Een 
visum geldt maximaal 90 dagen.  
 
Als je langer blijft dan 90 dagen, moet je tijdens je verblijf zelf je visum verlengen. Dit 
kun je doen door naar het Migratiekantoor te gaan, er is ook een afdeling in Puerto 
Cabezas. Hier kun je tegen een kleine betaling voor maximaal nog een keer drie 
maanden je paspoort verlengen. Wil je daarna nog langer blijven dan moet je de 
grens over naar Honduras of Costa Rica, 48 uur in het buurland verblijven en dan reis 
je weer terug, en krijg je weer een stempel voor 90 dagen. 
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o Verblijf 
De Fundación biedt gedeelde woonruimte in het gebouw van de Fundación aan. 
Daarnaast kan de Fundación een gastgezin voor je regelen. De woonruimte in de 
Fundación Marijn kost 2 euro per nacht. Hiervoor kun je onbeperkt gebruik maken 
van WIFI, is er ´s nachts bewaking, kun je onbeperkt pingpongen en basketballen en 
kun je de grote keuken gebruiken om zelf te koken. 
 
Fundación Marijn heeft goede ervaringen met enkele gastgezinnen in Bilwi waar 
vrijwilligers op een hartelijke manier ontvangen worden en deelnemen aan het 
dagelijkse reilen en zeilen van het gezin. De kosten voor een gastgezin zijn 150 Euro 
per maand. Hier zijn maaltijden bij inbegrepen. 

 
o Inentingen 

Voor je reis naar Nicaragua worden verschillende inentingen aangeraden. Neem 
hiervoor contact op met je huisarts of GGD. Voor sommige inentingen geldt dat je 
meerdere keren terug moet komen, verspreid over een langere tijd. Neem daarom 
tijdig contact op met je huisarts of GGD en geef duidelijk aan wat je gaat doen en 
voor welke periode. 

 
o Geld 

Het betaalmiddel in Nicaragua is de Cordobas (C$). oktober 2010). In Bilwi zijn er 
twee banken waar je geld kunt opnemen. BANPRO en Lafise/Bancentro. Beide 
banken hebben een ATM. Zowel VISA als Mastercard is geaccepteerd. Ook kan er 
geld opgenomen worden met Maestro. Overigens accepteert men in Nicaragua ook 
bijna overal de Amerikaanse Dollar, je kunt dan ook altijd Dollars pinnen. 

 
o Spaans/ Miskito les 

In Bilwi zijn er verschillende privé-docenten die Spaanse les kunnen geven. Als je 
interesse hebt om voorafgaand aan het vrijwilligerswerk een talencursus te volgen, is 
het ook een leuke optie om naar een taleninstituut in Estelí, Léon of Granada te gaan. 

 
o Veiligheid 

Nicaragua is, in tegenstelling tot wat mensen soms denken, een relatief veilig land. 
Zoals overal gelden er natuurlijk wel bepaalde regels die je in acht moet nemen, 
bijvoorbeeld dat ’s avonds moet opletten waar je loopt en ook kun je ‘s avonds beter 
niet alleen de straat op gaan. 
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