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1. Inleiding 

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

beleid van Stichting Marijn over 2008, 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 individuele 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 19 september 2009 door het bestuur goedgekeurd. 

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

nummer 50.755. Deze erkenning geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2008. ANBI 

staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties in beginsel 

aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting binnen de grenzen die hieraan in de 

Inkomstenbelasting zijn gesteld. 

 

 

 

Mariaheide, oktober 2009 

Wilma Roozenboom, voorzitter 

Greetje van Os, secretaris 
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2. Samenstelling bestuur Stichting Marijn 

Op 31 december 2008 bestaat het bestuur van de Stichting Marijn uit: 

 

Voorzitter:   Wilma Roozenboom  

Secretaris:   Greetje van Os 

Penningmeester:  Ad van Alphen 

Bestuurslid:   Piet Verkuijlen 

Bestuurslid:   Ellen Romviel 

 

Het bestuur is in 2008 zeven keer voor vergaderingen bij elkaar geweest. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de geleverde prestaties.  

 

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 is bestuurslid van Fundación Marijn in Nicaragua. Het 

Bestuur van Stichting Marijn onderhoudt nauwe contacten met Jet van Os over de lopende 

zaken van zowel de stichting als de fundación.  
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4. Activiteiten in Nederland in 2008 

 

Na een succesvolle start van Stichting Marijn in 2007, is in 2008 werk gemaakt van een 

professionele uitstraling van de stichting. Dit om communicatie en fondsenwerving te 

vergemakkelijken. In de loop van 2008 is hard gewerkt aan een uniforme huisstijl, een 

nieuwe website, visitekaartjes, briefpapier etc. De ontwikkeling van de uniforme huisstijl is 

gratis ter beschikking gesteld door een prettige samenwerking met communicatiebureau 

Reclamemak(k)ers uit Zijtaart (Paul Vissers).  

 

De communicatie met de trouwe achterban van donateurs en geïnteresseerden is 

gestroomlijnd: zij krijgen nu regelmatig een digitale nieuwsbrief met updates uit het veld. 

Daarnaast verstuurt Stichting Marijn bij nieuwsfeiten persberichten, die vaak worden 

opgepikt door de regionale en lokale pers. De naamsbekendheid van de stichting groeit dan 

ook langzaam maar zeker.  

 

In januari 2008 is de secretaris van het bestuur 

van Stichting Marijn op bezoek geweest in Puerto 

Cabezas. Fotomateriaal en verhalen van die reis 

zijn gebruikt in de verdere communicatie in 

Nederland. Datzelfde geldt voor het bezoek in 

augustus van Jet van Os aan Nederland: zij 

bezocht een aantal donateurs, sprak met de pers 

en wist door haar persoonlijke verhalen Stichting 

Marijn weer meer voor het voetlicht te krijgen.  

 

De resultaten uit fondsenwerving groeien gestaag. In totaal is in 2008 21.046 euro 

opgehaald. De belangrijkste inkomstenbron is het apadrinamiento programma: voor vijftien 

euro per maand ontvangen inmiddels 59 kinderen individuele steun uit Nederland.  

 

Daarnaast is een aanzienlijk bedrag opgehaald door deelname aan evenementen: 

- Exposure Uden (2.500 euro); 

- de Trap-In fietsactie Uden op Tweede Pinksterdag (2.250 euro); 

- een jaar lang projecten met de Bundersschool in Veghel (1.900 euro),; 

- presentatie voor de communicantjes op de Maria ter Heideschool; 

- verkoop van Nicaraguaanse spullen op diverse rommelmarkten gedurende het hele 

jaar. 

 

Stichting Wilde Ganzen heeft de opbrengsten van een aantal van deze activiteiten 

verdubbeld. Dit alles heeft geresulteerd in een uitbreiding van de activiteiten in Nicaragua.  
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5. Activiteiten in Nicaragua in 2008 

 

Sinds januari 2007 ondersteunt Fundación Marijn een aantal sociaal achtergestelde 

kinderen, zodat deze kinderen naar school kunnen en hun opleiding ook daadwerkelijk af 

kunnen maken zonder te hoeven werken om te 

voorzien in hun onderhoud. In dit 'Apadrinamiento' 

programma (financieel adopteren) van de stichting 

zaten aan het eind van 2007 39 kinderen; per 

december 2008 zijn dat er 59. Deze kinderen worden 

in samenwerking met de onderwijzers van de 

grootste openbare school van Puerto Cabezas 

geselecteerd. Zij krijgen maandelijks een pakket dat 

altijd voedsel, zaken voor persoonlijke hygiëne en schoolspullen bevat; daarnaast elke 

maand wisselende producten zoals vitaminen, ontwormingskuren, tweedehands kleding, 

ondergoed of lakens. Twee keer per jaar, in januari en september, krijgen de kinderen een 

schooluniform.  

 

Daarnaast heeft Fundación Marijn in 2007 

huiswerkklassen opgezet voor deze kinderen. Zij krijgen 

begeleiding bij hun huiswerk, maar er wordt ook door 

middel van sport en spel gewerkt aan hun motivatie en 

zelfvertrouwen. Vier studenten van de plaatselijke 

universiteit begeleiden de kinderen hierbij. Zij doen dit 

bij toerbeurt vier uur per week; er zijn altijd twee 

begeleiders aanwezig. Sinds oktober 2008 worden ze 

daarbij geholpen door twee (Duitse) vrijwilligers vanuit 

de Moravische Kerk; zij helpen tien maanden lang (tien uur per week) bij huiswerklessen, 

voorbereiden van activiteiten en extra klussen.  

 

De moeders van de kinderen in het apadrinamiento 

programma volgen zes voorlichtingsbijeenkomsten 

over uiteenlopende onderwerpen als seksuele 

voorlichting, huiselijk geweld, milieu etc. 

 

 

 

In 2007 is de bouw afgerond van een speelruimte voor kinderen die opgenomen zijn op de 

kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. In 2008 is deze speelruimte ingericht met 

meubels, speelgoed en didactisch materiaal. Dagelijks spelen er inmiddels zo’n tien tot 

vijftien patiëntjes onder begeleiding van een medewerker van Fundación Marijn.  
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Intussen is hard gewerkt aan de formalisering van Fundacion Marijn in Puerto Cabezas. Het 

bestuur van de Nicaraguaanse stichting bestaat uit Jet van Os, Milton Zamora, Steadman 

Bent, Margarita Antonio en Leonel  Derrick. De statuten zijn opgemaakt en liggen bij het 

Parlement voor de formalisering. Dit heeft veel voeten in aarde maar is eind 2008 de laatste 

fase ingegaan. 

 

Tijdens de uitvoer van de projectactiviteiten kwam Fundacion Marijn in contact met veel 

kinderen, ouders, andere (lokale en internationale) organisaties en betrokken individuen, die 

meer inzicht gaven in de problematiek en behoeften van Puerto Cabezas. Er blijkt binnen de 

doelgroep van Fundación Marijn grote behoefte te zijn aan: 

 

- een bibliotheek met boeken en bijbehorende projectactiviteiten die kinderen 

stimuleren tot lezen;   

- een ruimte voor huiswerklessen en voorlichting (tot dusver in een gehuurde ruimte);  

- een computerruimte met computercursussen en goedkoop internet; 

- en een plaats waar kinderen veilig kunnen buiten spelen, omdat er in heel Puerto 

Cabezas geen schommel of wipwap te vinden is.  

 

Op basis van deze behoeften is het plan ontstaan om een multifunctioneel centrum te 

bouwen in het centrum van de stad, goed bereikbaar en centraal gelegen zodat het een 

publieke functie in het sociale leven van Puerto Cabezas kan gaan spelen.  

In de loop van 2008 kwam een geschikt en betaalbaar stuk grond beschikbaar dat in 

december 2008 aangekocht. De bouwtekeningen zijn ontwikkeld en de fondsenwerving in 

Nederland is op gang gebracht; in het jaarverslag over 2009 zal ongetwijfeld meer over dit 

project te vinden zijn.  

 

 

Om Jet van Os te helpen bij het coördineren en 

uitvoeren van al deze activiteiten is in 2008 een 

medewerker aangenomen. Norma Morazán helpt 

bij het uitvoeren van de huisbezoeken en de 

begeleiding van de docenten bij de huiswerkles.  
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Het jaar 2008 is afgesloten met twee weken, waarin kinderen drie 

ochtenden per week bij Fundacion Marijn terecht konden voor 

activiteiten, sport en spel en een heuse beauty- en hygiënedag 

onder begeleiding van tien verpleegsters in opleiding. Het eind van 

het jaar hebben de kinderen afgesloten met theater, zang- en 

dansvoorstellingen voor hun ouders.   

 

 

 

 

6. Korte vooruitblik op 2009 

In Nederland zullen een aantal fondsenwervende activiteiten worden voortgezet; ook de 

regelmatige communicatie met de groeiende groep donateurs blijft in stand.  

 

Daarnaast staat er een aantal nieuwe activiteiten op stapel: 

 - een rondreizende fototentoonstelling over het leven in Nicaragua  

- een relatiedag voor alle trouwe donateurs en sponsors.  

 

Fondsenwerving zal vooral gericht zijn op het mogelijk maken van het multifunctionele 

centrum. In Nicaragua zal de bouw van dit multifunctionele centrum veel tijd en aandacht 

vergen van het bestuur van de Fundación Marijn. Daarnaast blijft de steun aan de kinderen 

in het apadrinamiento programma en de andere doorlopende activiteiten doorgaan.  

 

7.  Financieel 

Ook in 2008 is de administratie niet onderworpen aan een accountantscontrole, zuiver uit 

kosten overweging. Daarom is ook geen accountantsverklaring aanwezig. In de nabije 

toekomst zal aan een dergelijke controle niet te ontkomen zijn, omdat andere 

donororganisaties dit zullen eisen. 
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Verslag 2008 in Euro's    

  2008  2007 

Saldo per 1 januari  7.218,56  3.592,17 

     

Ontvangsten:     

Project Apadrinamiento  8.895,00  4.920,00 

Donaties  2.804,80  2.692,09 

Voor doorbetalingen  524,00  668,27 

Noodhulp orkaan Felix  0,00  595,00 

Gevoerde akties  8.551,95  6.459,96 

Wilde Ganzen  2.584,13  0,00 

Tijdelijk geleend  -2.429,99  2.598,57 

Rente  49,17  17,28 

     

Uitgaven:     

Project Apadrinamiento  -10.024,87  -4.184,29 

Project donaties  -420,69  -458,11 

Voor doorbetalingen  -524,74  -725,96 

Noodhulp orkaan Felix  0,00  -1.116,55 

Project ziekenhuis   -1.037,35  -7.016,58 

Project keuken Punta Fria  0,00  -494,66 

Kantoor- en internetkosten  -712,30  -111,97 

Overige operationele kosten  -1.444,27  -32,60 

Aankoop grond  -10.251,15  0,00 

Bank- en overboekingkosten  -394,62  -179,66 

Bestuurskosten  -234,13  -134,50 

Koersverschillen  -116,71  130,10 

     

Saldo per 31 december  3.036,79  7.218,56 

     

specificatie saldo:     

bankrekening(en)  2.795,34  2.095,87 

spaarrekening(en)  200,00  5.000,00 

Kassaldo  41,45  122,69 

  3.036,79  7.218,56 

     

 


