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1. Inleiding 

Met dit bestuursverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid van 
Stichting Marijn over 2009 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 16 januari 2010 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, 15 oktober 2010 

Wilma Roozenboom, voorzitter 

Greetje van Os, secretaris 
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2. Samenstelling bestuur Stichting Marijn 

Op 31 december 2009 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 
Bestuurslid:  Laura van der Sanden (toegetreden op 9 mei 2009) 
 
Het bestuur is in 2009 vijf 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 projectleider 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 2009 

Na een succesvolle start van Stichting Marijn in 2007 is in 2008 werk gemaakt van een professionele 
uitstraling van de stichting: zie het jaarverslag over 2008. In 2009 is dit verder doorgevoerd. Er is een 
nieuwe website gekomen, alle donateurs krijgen regelmatig digitale nieuwsbrieven, online kan via 
foto’s de voortgang van projecten gevolgd worden en lokale en regionale pers wordt periodiek op de 
hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Stichting Marijn.  
 
Een extra activiteit in het kader van communicatie en voorlichting was het fotoproject ‘Jouw ogen 
zijn mijn ogen’. Het fotoproject geeft een beeld van het dagelijkse leven van de kinderen in de 
Fundación Marijn en hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Meer dan de verschillen benadrukt het 
project de overeenkomsten: kinderen zijn kinderen, waar dan ook ter wereld, ze gaan allemaal naar  

 
school, maken huiswerk, hebben beste vriendjes, voetballen, etc. Om deze overeenkomsten in beeld 
te brengen, hebben kinderen in Nicaragua (februari en maart 2009) en in Nederland (april en mei 
2009) zelf foto’s gemaakt rondom thema’s als hun huis, een huisdier, hun school, hun straat, een 
bord eten en hun beste vriend(in). Een professioneel fotografe, Petra de Bruin, heeft het project in 
Nicaragua begeleid. Samen met een van de bestuursleden van de Stichting Marijn heeft zij 
vervolgens een korte ‘fotografieles’ gegeven aan kinderen van de brugklas van het Zwijsen College in 
Veghel. (Een selectie van) de foto’s uit Nicaragua en Nederland is vervolgens ontwikkeld en op groot 
formaat afgedrukt, met begeleidende teksten, zodat het kan dienen als zelfstandige expositie. De 
eerste keer dat dit tentoongesteld werd, was op de Gelukszaaiersdag op 5 juli 2009 (zie hieronder). 
De reacties waren enthousiast. Daarnaast heeft  de tentoonstelling een maand lang in de openbare 
bibliotheek in Eindhoven staan. In 2009 is deze expositie op een aantal scholen geplaatst  zodat 
Nederlandse jongeren op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het leven van hun 
leeftijdsgenoten in Nicaragua. In 2010 wordt de tentoonstelling op meer scholen geplaatst, onder 
andere in samenwerking met de Stichting Wildverband (zie www.wildverband.com). De Stichting 
Marijn bekijkt of er meer locaties mogelijk zijn, om maximaal bereik te krijgen: zoals bij voorbeeld 
gemeentehuizen, andere bibliotheken, scholen etc. Het totale bereik ligt naar verwachting rond de 
40.000 mensen.  
 
Op zondag 5 juli 2009 vond het eerste grote donateur evenement van de Stichting Marijn plaats: de 
Gelukszaaiersdag. Het doel van deze dag was het bedanken van de donateurs en hen vertellen wat 
er met hun geld gebeurt. Uiteraard hoopte de Stichting Marijn meer mensen te trekken dan alleen 
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de huidige donateurs en dit evenement te benutten om nieuwe (vaste) donateurs te werven. Na de 
formele opening door Ad van Alphen, penningmeester van de Stichting Marijn, gaf Jet van Os een 
presentatie over haar werk in Nicaragua. Milton Zamora opende, als bestuurslid van de Fundación 
Marijn, de fototentoonstelling, waarna het Afrika Enga Koor het geheel opluisterde met gezang. De 
hele dag door waren er activiteiten voor kinderen en werden spullen uit Nicaragua verkocht.  
Dit evenement was op alle fronten een groot succes: er waren ruim 400 bezoekers terwijl de meest 
optimistische schatting uitging van 200. De reacties waren zonder uitzondering erg positief en er is 
dan ook bijna 2.500 euro opgehaald (inclusief kosten). Er zijn tijdens en direct daarna 15 kinderen 
aan het ‘adoptieprogramma’ toegevoegd.  Ook zijn ruim 300 e-mailadressen verzameld voor 
verzending van nieuwsbrieven en dergelijke. De pers kon interviews houden met Jet van Os; omroep 
Brabant en lokale kranten hebben hiervan gebruik gemaakt. Na afloop van het evenement volgde 
een persbericht en werden alle donateurs / geïnteresseerden via de mail nogmaals bedankt voor hun 
aanwezigheid.  
 
De resultaten uit fondsenwerving groeien gestaag. In totaal is in 2009 45.000 euro opgehaald. De 
belangrijkste inkomstenbron is het “apadrinamiento programma” (12.675 euro): voor vijftien euro 
per maand ontvangen inmiddels 80 kinderen individuele steun uit Nederland.  
 
Daarnaast is geld opgehaald via evenementen en andere fondsenwervende activiteiten: 

- januari 2009 Monsters of Mariaheide: 225 euro 
- maart 2009 optreden Afrika Enga Koor in de parochiekerk : 585 euro 
- juni 2009 presentatie voor de communicantjes op de Maria ter Heideschool : 150 euro 
- mei 2009 Geraniumactie (Zwijsen College): 500 euro 
- juli 2009 Spijkerrok, Nijmegen: 2.298 euro 
- juli 2009 Gelukzaaiersdag : 3.545 euro 
- verkoop van Nicaraguaanse spullen en andere ontvangen spullen op diverse rommelmarkten 

gedurende het hele jaar : 1.440 euro 
- bijdrage Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua: 18.712 euro 
- particuliere donaties voor de eerste fase van het Multifunctionele centrum:  13.350 euro 

De opbrengsten van een aantal van deze activiteiten zijn door de Stichting Wilde Ganzen verdubbeld. 
 
Naast deze fondsenwerving door het Bestuur van de Stichting Marijn, zijn er ook verschillende 
particuliere initiatieven ontstaan: mensen doneren bij gelegenheid van verjaardagen, jubilea, 
bruiloften etc. Deze mensen willen voor zichzelf geen cadeau maar zamelen dan geld in voor 
Stichting Marijn.  Hiermee is door 6 donateurs  in 2009 6.350 euro bijeen gebracht. 
 
Aan het einde van het jaar werden we nog verrast door een vriendelijk gebaar van Ritzer & Rouw 
private management. In plaats van het reguliere kerstpakket, wilde deze vermogensbeheerder haar 
relaties is speciaals bieden. Het werd een fotoboek van het werk van de Fundación Marijn in 
Nicaragua, met in het voorwoord de vermelding dat de prijs van het jaarlijkse kerstpakket dit jaar in 
hun naam zal worden besteed aan computers voor kansarme kinderen in Nicaragua. In 2010 zal 
2.700 euro overgemaakt worden aan de Fundación Marijn, zodat kinderen onder andere tijdens de 
huiswerklessen gebruik kunnen maken van computers. Daarnaast is het voor de Stichting Marijn van 
belang dat bijna 80 vermogende mensen in Brabant op deze manier kennis hebben gemaakt met het 
werk van de Stichting Marijn.  
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5. Activiteiten in Nicaragua in 2009 

Kindsponsoringsprogramma 
 
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 en in december 2009 zijn dat er 79. 
 

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.  
 

 
Huiswerklessen en voorlichting 
 
Daarnaast heeft Fundación Marijn in 2007 huiswerkklassen opgezet voor deze kinderen. Sindsdien 
krijgen al deze kinderen begeleiding bij hun huiswerk, maar er wordt ook door middel van sport en 
spel gewerkt aan hun motivatie en zelfvertrouwen. Studenten van de plaatselijke universiteit 
begeleiden de kinderen hierbij. Af en toe worden zij bijgestaan door internationale vrijwilligers: zij 
helpen 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. 
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Multifunctioneel centrum 
 
Tijdens de uitvoer van deze projectactiviteiten kwam Fundación Marijn in contact met veel kinderen, 
ouders, andere (lokale en internationale) organisaties en mensen, die meer inzicht gaven in de 
problematiek en behoeften van Puerto Cabezas. In Puerto Cabezas zijn geen boekwinkels en geen 
bibliotheken. Aan kinderen wordt niet voorgelezen, omdat hun moeders nooit hebben leren lezen en 
anders wel omdat er simpelweg geen leesboeken zijn. Lezen is ontzettend belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen, zeker voor kinderen die zo geïsoleerd wonen als de kinderen aan de 
Atlantische Kust van Nicaragua. In de meeste dorpen is er geen elektriciteit, en zijn er dus ook geen 
tv programma´s of internet om wat meer te weten te komen over de wereld.  

Er bleek binnen de doelgroep van Fundación Marijn dan ook 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; 
- 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 begin 2008 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. Een gebouw met een ruimte voor 
huiswerkklassen en voorlichtingsbijeenkomsten. De kinderen in het “Help een kind naar school” 
programma volgen nu al drie uur per week huiswerkklassen en er zijn regelmatig 
voorlichtingsbijeenkomsten voor de kinderen én hun ouders. Met een eigen ruimte kunnen de 
activiteiten uitgebreid worden, bijvoorbeeld met een jeugdtheatergroep, dansgroep, handwerk- en 
muzieklessen, spelletjesmiddagen etc.  
En omdat je ook in Nicaragua zonder computerkennis nergens meer aan het werk komt, staat er een 
computerruimte (met goedkoop internet) op de planning. Computers en internet zijn niet 
gemakkelijk toegankelijk voor het merendeel van de Nicaraguaanse jeugd: de internetcafés zijn te 
duur voor de gemiddelde scholier. Fundación Marijn wil beginnen met een paar computers, 
eenvoudige typ- en tekstverwerkingscursussen en internetlessen voor de kinderen in het 
programma. Daarmee vergroten we kans op werk voor de jongeren en vergemakkelijken we hun 
schoolopdrachten.  

In de loop van 2008 kwam een geschikt en betaalbaar stuk grond beschikbaar dat in december 2008 
is aangekocht. In 2009 zijn de bouwtekeningen verder ontwikkeld, zijn fondsen geworven en eind 
van het jaar is de eerste fase van de bouw van start gegaan.  
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Medio juni 2010 is de eerste fase opgeleverd en in gebruik genomen. 

In de tweede fase is het de bedoeling dat de droom in 2010/2011 wordt gerealiseerd  met  een 
bibliotheek vol met leesboeken en prentenboeken, schoolboeken, woordenboeken en naslagwerken 
in dit afzonderlijke gebouw met een leeshoek waar kinderen hun boek in alle rust kunnen bekijken 
en lezen. Daarnaast zijn er plannen voor het bevorderen van lezen, zoals thematische leeslessen, 
alfabetiseringscursussen voor volwassenen, voorleesmoeders, schrijfwedstrijden, leeswedstrijden en 
een rijdende bibliotheekbus voor leesprojecten in de dorpen in de omgeving van Puerto Cabezas. 

Naast het pand komt een eenvoudige speeltuin. Er is in heel Puerto Cabezas geen schommel te 
vinden die ook daadwerkelijk schommelt, in het stadspark staan de zielige roestige resten van wat 
ooit schommels, een klimrek en wippen waren.  

Kindbeschermingscampagne 

Tussen maart en juli 2009 heeft de Fundación Marijn een grootscheepse regionale campagne 
georganiseerd tegen het slaan en vernederen van kinderen. Deze campagne is gefinancierd door de 
Nederlandse ambassade in Nicaragua. In het kader van deze campagne heeft de Fundación Marijn  
educatief materiaal ontworpen voor kinderen en ouders. Gedurende acht weken hebben 
medewerkers van de stichting voorlichting gegeven aan 1.250 leerlingen van de twee hoogste 
klassen van de basisschool, met als doel vooral om de kinderen zelfredzaam en assertief te maken, 
en hen hun rechten uit te leggen. Daarnaast kregen 600 ouders en 400 docenten een dag les. De 
campagne werd ondersteund door spotjes op radio en TV en lobby bij de regionale overheid:  alle 
organisaties uit Puerto Cabezas die werken op het gebied van kinderen en geweld zijn op initiatief 
van de Fundación Marijn bij elkaar gekomen, hebben hun beleid op elkaar afgestemd, bestaande 
wetgeving geanalyseerd en het initiatief te nemen voor wetswijzigingen in het belang van kinderen.  

Met de groeiende groep kinderen en toenemende activiteiten, groeit ook de werkdruk van de 
Fundación Marijn. Het team van Fundación Marijn werkt rond de klok om deze activiteiten uit te 
kunnen voeren. Tot dusver deed Jet van Os het werk vrijwillig. Met de groei van de Fundación en 
omvangrijke projecten als de Kindbeschermingscampagne en het Multifunctionele Centrum bleek dit 
niet meer realistisch. Daarom heeft de Stichting Marijn besloten om Jet van Os per juni 2009 een 
parttime dienstverband aan te bieden.  
 
Tot slot: sinds 2007 is  hard gewerkt aan de formalisering van Fundación Marijn in Puerto Cabezas. 
Het bestuur van de Nicaraguaanse stichting bestond tot halverwege 2009 uit Jet van Os, Milton 
Zamora, Steadman Bent, Margarita Antonio en Leonel  Derrick. Jet van Os is echter als projectleider 
ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de Fundación Marijn. Het is niet 
wenselijk dat zij formeel toezicht houdt op haar eigen activiteiten. Op aanraden van een belangrijke 
donateur voor het Multifunctioneel centrum, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nicaragua 
Nederland (LSBNN), is deze dubbelrol dan ook opgeheven: Jet van Os maakt niet langer deel uit van 
het bestuur van de Nicaraguaanse stichting Fundación Marijn.  
De statuten zijn opgemaakt en liggen sinds begin 2008 bij het Parlement voor de formalisering. 
Ondanks herhaaldelijk bericht dat het op korte termijn rond zou komen, is eind 2009 de formele 
status van de Fundación Marijn nog altijd niet bevestigd – iets wat de fondsenwerving in Nederland 
bij een aantal mogelijke financiers bemoeilijkt.  Ten tijde van het schrijven van dit verslag is bekend 
geworden dat de status van Fundación Marijn per 21 juni 2010 geformaliseerd is!   
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6. Korte vooruitblik op 2010 

In Nederland zullen een aantal fondsenwervende activiteiten worden voortgezet; ook de regelmatige 
communicatie met de groeiende groep donateurs blijft in stand.  
 
Een aantal activiteiten staat al gepland:  

- Café D’n Brouwer uit Mariaheide bestaat in juni 10 jaar en wil een feestweek organiseren. 
Stichting Marijn zal hieraan gekoppeld worden als goed doel. 

- De fototentoonstelling zal ook in 2010 op meerdere locaties te zien zijn.  
- Voor de tweede fase van de bouw van het multifunctionele centrum zal opnieuw steun 

gezocht worden bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua.  
- Ook komend jaar zal de Stichting Marijn op vele braderieën en festivals aanwezig zijn.  

 
De fondsenwerving in Nederland zal vooral gericht zijn op het mogelijk maken van de tweede fase 
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” doorgaan, evenals de andere doorlopende 
activiteiten.  
 
 
 

     
 

 

7.  Financieel  

Ook in 2009 is de administratie niet onderworpen aan een accountantscontrole, zuiver uit 
kostenoverweging. Daarom is ook geen accountantsverklaring aanwezig. Mochten andere 
donororganisaties dit van de Stichting Marijn eisen dan zal over het volgende jaarverslag een 
dergelijke controle uitgevoerd worden.  
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Financieel verslag 

2009 2008 2007

Saldo per 1 januari  €           3.182,68 7.218,56€              3.592,17€            

Ontvangsten:

Project Apadrinamiento  €         12.675,00 8.895,00€              4.920,00€            

Donaties  €           8.799,28 2.804,80€              2.692,09€            

Donaties (gelabeld)  €         13.350,00 -€                       595,00€               

Voor doorbetalingen  €               217,31 524,00€                 668,27€               

Gevoerde akties  €           9.828,26 8.551,95€              6.459,96€            

Wilde Ganzen  €                       -   2.584,13€              -€                     

Stedenband NL-Nicaragua  €         18.812,70 -€                       -€                     

NCDO/Repro  €           1.355,00 -€                       -€                     

Tijdelijk geleend  €               -27,33 -2.429,99€             2.598,57€            

Rente  €                 65,35 49,17€                   17,28€                 

Uitgaven:

Project Apadrinamiento  €        -11.675,22 -10.024,87€           -4.184,29€          

Project donaties  €             -262,22 -420,69€                -458,11€              

Voor doorbetalingen  €             -529,76 -524,74€                -725,96€              

Orkaan Felix & keuken Punta Fria  €                       -   -€                       -1.611,21€          

Project zhs Nuevo Amanecer  €          -1.307,78 -1.037,35€             -7.016,58€          

Kantoor- en internetkosten  €          -1.873,29 -712,30€                -111,97€              

Overige operationele kosten  €          -4.345,55 -1.444,27€             -32,60€                

Aankoop grond  €                       -   -10.251,15€           -€                     

Multifuncioneel Centrum  €        -11.653,06 -€                       -€                     

Bank- en overboekingkosten  €             -497,03 -394,62€                -179,66€              

Bestuurskosten  €             -104,11 -234,13€                -134,50€              

Promotiekosten  €          -1.886,50 -€                       -€                     

Repro nproject  €          -1.044,84 -€                       -€                     

Koersverschillen  €               482,22 -116,71€                130,10€               

Overboeking verschil  €               713,14 -€                       -€                     

Saldo per 31 december 34.274,25€          3.036,79€              7.218,56€            

specificatie saldo:

bankrekening(en)  €               286,89 2.795,34€              2.095,87€            

spaarrekening(en)  €         33.795,86 200,00€                 5.000,00€            

kassaldo  €               191,50 41,45€                   122,69€               

34.274,25€          3.036,79€              7.218,56€            

Verslag 2009 in Euro's

 

 


