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Inleiding  
 

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

Stichting Marijn over 2016 en bedanken wij iedereen die ons in het afgelopen jaar, op welke manier 

dan ook, gesteund heeft. 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 7 maart 2017 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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1. Samenstelling bestuur Stichting Marijn  
 

Net als in voorgaande jaren, bestond het bestuur in 2016 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 het schrijven van teksten of de 

bouw en beheer van de website. Dat zijn onder andere Adri, Hans, Loes, Wilhelmien, Birgit, Elly en 

Maria.  

In 2014 verhuisde Jet van Os terug naar Nederland – de oprichtster van de Stichting Marijn en 

oprichtster / directeur van de Nicaraguaanse stichting Fundación Marijn (zie jaarverslag 2014). Zij 

maakt formeel geen deel uit van het bestuur maar is de grote drijvende kracht achter de activiteiten, 

zowel in Nederland als Nicaragua.   

Het bestuur en Jet van Os is in 2016 vijf keer voor vergaderingen bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er 

twee bijeenkomsten geweest van het bestuur met andere betrokkenen bij de Stichting Marijn, om 

mee te denken over fondsenwerving en de viering van het tienjarig bestaan in september 2017: zie 

hoofdstuk 4. De bestuursleden en andere betrokkenen ontvangen geen vergoeding voor de 

werkzaamheden. Jet reisde in de zomer van 2016 naar Nicaragua. De kosten van deze reis en van 

eventuele reizen van anderen, waaronder bestuursleden, naar Nicaragua en elders, zijn voor eigen 

rekening.  
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2. 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 directeur 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.  
 

3. Fondsenwerving in Nederland (en daarbuiten) 
 
Stichting Marijn richt zich in Nederland op fondsenwerving voor activiteiten van de Fundación Marijn 
in Nicaragua, en voorlichting / communicatie over deze activiteiten. Sinds kort is er ook een stichting 
actief in Duitsland, en vinden er fondsenwervende activiteiten plaats in Nicaragua. Formeel vallen 
deze buiten dit jaarverslag, dat immers over de Stichting Marijn gaat. Toch wordt hieronder voor de 
geinteresseerde lezer kort melding gemaakt van dit nieuws.  
 
Fondsenwerving in Nederland 
De belangrijkste structurele inkomstenbron van de Stichting Marijn is het Programma Adelante 
(13.655 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 maximaal 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.  
 
De Gebroeders van den Bosch-stichting doneert sinds 2012 

gedurende vijf jaar een bedrag van 4.000 euro per jaar ten 

behoeve van het bibliotheekprogramma. Deze grote en 

jaarlijks terugkerende gift betekent veel voor het 

bibliotheekprogramma: het biedt in ieder geval deels 

financiële zekerheid. Het afgelopen jaar is met de Gebroeders 

van den Bosch-stichting gesproken over resultaten en 

rapportage, plannen en verwachtingen. Wij hopen op een nieuwe financieringsronde.  

 

Dit jaar ontvingen wij een grote donatie van 11.600 euro van 

de Stichting Hulp aan Jeugdigen. Deze stichting ondersteunt 

kleinschalige activiteiten met een duurzaam karakter en veel 

lokale betrokkenheid, gericht op zelfredzaamheid van 

jongeren. Dat is precies wat de Fundacion Marijn beoogt. 

Een deel van de donatie is gebruikt in 2016, de rest komt ten 

goede aan activiteiten in 2017.  
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Ook dit jaar deden we weer mee aan de Trap-In in Uden 

op Tweede Pinksterdag, wat deze keer – ondanks matig 

weer en minder deelnemers – toch weer een bedrag van 

2.400 euro opleverde. Daarnaast waren er bedragen van 

de Hofsteestichting (2.500 euro), Snuffelpand Ridderkerk 

via onze zeer betrokken oud-vrijwiligster Sandra 

Verkuijlen (1.750 euro) en de Stichting Uden Wereldwijd 

die de opbrengsten uit verkoop van kledinginzameling 

via containers op straat in Uden, Volkel en Odiliapeel ten 

goede laat komen aan diverse goede Doelen – waaronder de Stichting Marijn die 1.250 in ontvangst 

mocht nemen. Ook de aanwezigheid op vele rommelmarkten in de regio Veghel heeft weer heel veel 

opgeleverd: 3.298 euro. Dat was mede te danken aan de donatie van duizenden olifantjes uit een 

erfenis: die verkochten prima!  

Gecombineerd met de opbrengsten uit een maandelijkse Qigongmeditatie, activiteiten van Prins 
Carnaval Tiny van der Sanden rondom carnaval 2016 in Veghel, acties van Tennispark de Krekel, de 
communicantjes in de Sint  Servatiuskerk in Erp, de 50 km tellende sponsorfietstocht Toer Mee en de 
grotere en kleine donaties van particulieren die bij verjaardagen, bruiloften, jubilea en dergelijke geld 
vragen voor Stichting Marijn, komt het totaal aan fondsenwerving in Nederland in 2016 op 40.527 
euro.  
 

Dit is een heel mooi bedrag en dat is het elk jaar 
weer. Maar toch is het elk jaar weer spannend of 
er voldoende geld opgehaald wordt om de 
kernactiviteiten in Nicaragua door te laten gaan – 
laat staan of er ruimte is om nieuwe ambities waar 
te maken. Daarom besloot het bestuur om met een 
bredere groep betrokken mensen na te denken 
over de vraag hoe we de financiele basis van 
Stichting Marijn / Fundación Marijn zouden kunnen 
verstevigen. En, als we dan toch mensen bij elkaar 
zouden halen: hoe we het tienjarig bestaan van 

Stichting Marijn in september 2017 met verve zouden kunnen vieren. In september is een groep van 
zo’n 15 personen bij elkaar gekomen voor een brainstorm over deze twee vragen. Daar kwamen 
allerlei ideeen uit, de een praktischer dan de ander, maar allemaal heel waardevol. In december vond 
een vervolgsessie plaats, waarbij taken zijn verdeeld en concrete afspraken zijn gemaakt. Een kleine 
greep uit de resultaten voor wat betreft fondsenwerving: werving van nieuwe donateurs via 
bestaane donateurs, uitbreiding van het sponsorprogramma naar meer dan 80 kinderen, statiegeld 
doneren bij supermarkten in de regio, crowdfunding, een pop-up store starten in een leegstaand 
pand in Veghel of omstreken, samenwerken met ondernemers die in / met Nicaragua werken. En 
voor wat betreft de viering van ons tienjarig bestaan: een groot (maar gratis) Nicaraguaans 
evenement op de Noordkade in Veghel. En dat gaat er komen: zie ook de vooruitblik hieronder. Hou 
onze website, facebook, de eigen brievenbus en de lokale / regionale pers in de gaten, want zowel 
van de fondsenwervingsplannen als onze verjaardag gaat u zeker nog wat horen.  
 

Communicatie in Nederland  
Activiteiten als voorlichting op scholen, een stand op een open dag bij stoommachinebedrijf AiO in 
Veghel en de 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 
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besteed aan de Stichting Marijn in de lokale en regionale pers, onder andere op basis van 
regelmatige persberichten. De website en Facebook zijn daarbij een belangrijke 

communicatiemiddelen. Op https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua/ en 
www.stichtingmarijn.nl is al jarenlang ons nieuws in het Nederlands te vinden. In 2016 kwam daar 
www.fundacionmarijn.org bij: de Spaanstalige variant voor een ander publiek. Deze wordt verder 
ontwikkeld in 2017, maar de basis staat en er de bezoekersaantallen nemen al toe.  
 

Andere bronnen van inkomsten van Fundación Marijn 

De laatste jaren schrijven wij steeds in onze jaarverslagen dat de Fundación Marijn / Stichting Marijn 
de ambitie hebben 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. Dat begint zijn vruchten af te werpen: zie hoofdstuk 5. Daarmee zou de Fundación 
Marijn niet meer – of in ieder geval veel minder – afhankelijk zijn van fondsenwerving door Stichting 
Marijn. 
 
Met hetzelfde doel van zelfvoorzienendheid voor ogen timmert de Fundación Marijn aan de weg met 
eigen fondsenwerving, in Nicaragua en (via het vrijwilligersnetwerk) daarbuiten. Ook daarmee 
worden inmiddels goede resultaten geboekt: er zijn drie overeenkomsten getekend met organisaties, 
voor programma’s die starten in 2017. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 5.  
 
Daarnaast heeft het Erasmus+ programma van de EU een programma van (oa) de Fundación Marijn 
goedgekeurd, met als doel het verbeteren van het werken met vrijwilligers. Het programma heet 
Change-Cambia! en houdt in dat verschillende organisaties die veel werken met vrijwilligers, van 
elkaar gaan leren hoe dat het beste werkt. Dat gebeurt onder andere door het gezamenlijk 
ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de voorbereiding van internationale vrijwilligers en 
ontvangende organisaties in het buitenland. Hiervoor werkt de Fundación Marijn samen met mensen 
van Italiaanse, Hongaarse en Uruguayaanse stichtingen.  
 
En dan is er nog Duitsland… Elk jaar weer komen er Duitse schoolverlaters naar de Fundación Marijn. 
De vrijwilligers werken vier dagen per week samen met de lokale medewerkers van de Fundacion, 
gedurende een aantal maanden. Dat gebeurt al jaren, via bemiddeling van de Protestantse Kerk in 
Baden. Langzamerhand is er daardoor al een flinke groep Duitse ex-vrijwilligers gegroeid. Deze 
mensen zijn enthousiast en blijven over het algemeen erg betrokken bij de Fundación Marijn: ze 
vertellen over het werk van de Fundacion en werven fondsen. Eerst gebeurde dat op kleine schaal, 
maar inmiddels neemt het vastere vormen aan: sinds eind 2016 is er ook in Duitsland een soort 
Stichting Marijn actief, onder de naam Bilwi Kinderhilfe. Deze organisatie zal zich, net als Stichting 
Marijn, structureel inzetten voor voorlichting over Nicaragua en fondsenwerving voor het werk van 
de Fundación Marijn. 

 

https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua/
http://www.stichtingmarijn.nl/
http://www.fundacionmarijn.org/
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4. 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. 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. 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. 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 armoede te 

doorbreken en we zijn ervan overtuigd dat goed 

onderwijs dit kan doen. Scholing maakt de kans op een 

baan groter, kennis opent deuren naar vooruitgang. 

Een stabiele thuissituatie is van groot belang.  

Aangezien het reguliere onderwijs in Nicaragua kwalitatief  slecht is en veel Nicaraguaanse gezinnen 

te maken hebben met armoede, geweld en verslavingen kan er voor heel veel kinderen niet aan die 

voorwaarden voldaan worden. Juist met dié  kinderen probeert de Fundación haar slogan in de 

praktijk te brengen; “Samen leren voor een beter leven”.  

Dat doet de Fundación door middel van verschillende programma’s. Er zijn twee reguliere 

programma’s die sinds 2007 (Adelante) en 2010 (Biblioteca Marijn) bestaan. De Stichting Marijn 

werft fondsen voor financiering van deze twee programma’s. Daarnaast voert de Fundación ook 

andere programma’s uit. Deze worden door andere organisaties gefinancierd; Stichting Marijn 

betaalt hier niet aan mee, maar ze zijn wel in lijn met de doelstellingen die wij onderschrijven en wij 

volgen ze met belangstelling.  
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Hieronder volgt een korte omschrijving van de activiteiten die in 2016 zijn georganiseerd door het 

Adelante programma en het Biblioteca Marijn programma, plus een korte impressie van de projecten 

die door andere organisaties zijn gefinancierd. 

4.1. Programma Adelante  
Sinds januari 2007 wordt een aantal sociaal achtergestelde kinderen intensief begeleid zodat zij naar 

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

voorzien in hun onderhoud.  

Rond de tachtig jongens en meisjes nemen deel aan de activiteiten van het programma Adelante. Het 

programma Adelante wordt grotendeels mogelijk gemaakt door maandelijkse sponsoren uit 

Nederland. De deelnemende kinderen worden 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 is gebaseerd op vier pijlers: Kinderen en jongerenprogramma; Familie; 

Scholen; Psychosociale ondersteuning. 

 

Kinderen en jongerenprogramma: De kinderen en 

jongeren komen in verschillende groepen minstens 

twee keer per week een halve dag naar het 

centrum van de Fundación Marijn. Naast deze 

verplichte activiteiten mogen ze facultatief 

meedoen aan danslessen, theater, volleybal, 

taallessen, muziek, of knutsel- en tekenmiddagen. 

Kinderen worden zo sterker en zelfverzekerder en 

daarmee wordt de kans dat ze hun school ook 

werkelijk afronden groter. In 2016 waren er 240 

reguliere bijeenkomsten.  

Familie: Het is van groot belang om ouders en 

verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling en 

vordering van de kinderen. De Fundación Marijn 

wil de ouders ook bewust maken van hoe de 

familie er zelf voor kan zorgen dat er thuis meer 

communicatie en minder problemen zijn. De 

medewerkers van de Fundación Marijn gaan 

regelmatig op huisbezoek bij de gezinnen van alle 

kinderen. Tijdens deze bezoeken wordt er samen 

bekeken hoe het gaat.  
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Ook worden ouders en verzorgers een keer per maand 

verwacht op het centrum van de Fundación Marijn voor de 

“Escuela de madres y padres”. Tijdens deze bijeenkomsten 

komen opvoedthema´s aan bod zoals; communicatie, positief 

opvoeden, het puberbrein, seksuele voorlichting etc. Bovenal 

biedt het de ouders de mogelijkheid om ervaringen uit te 

wisselen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.  

 

Scholen 

De Fundación Marijn zoekt actief de samenwerking met docenten en directeuren van 22 scholen. 

Hiervoor worden teams van scholen uitgenodigd voor bijeenkomsten over activerende didactiek, 

ontwerpen van lesmateriaal met beperkte middelen en klassenmanagement. Het team van de 

Fundación Marijn bezoekt de scholen om de juiste begeleiding te kunnen geven aan kinderen uit het 

programma. Door de docent te betrekken bij het programma Adelante zien de kinderen het belang in 

van school en krijgt het team van Marijn meer zicht op de ontwikkelpunten van elk kind.  

In Nicaragua is het onderwijs gratis. Kinderen worden verwacht een schooluniform te dragen. Voor 

veel families is dit een hele grote uitgave. De kinderen uit het programma Adelante krijgen ieder jaar 

minstens één compleet schooluniform met schoenen, sokken, een rok/broek, bloes, hemd en een 

rugzak met schoolspullen.  

In 2016 heeft 84% van de kinderen uit het programma het schooljaar goed afgesloten. Zes jongeren 

hebben een middelbare schooldiploma gehaald. Een aantal anderen is doorgestroomd na de 

middelbare school: vier jongeren doen een universitaire studie, drie jongeren volgen middelbaar 

beroepsonderwijs, twee meisjes studeren voor basisschooldocent. Zij krijgen hiervoor een kleine 

studiebeurs. Na deze studie moeten ze op eigen benen kunnen staan.  

 
Psychosociale ondersteuning: In mei 2015 is psycholoog Yeimy aangenomen. Zij begeleidt kinderen, 

jongeren en hun familie. Dat doet ze door gesprekken en ondersteuning. Yeimy is een Miskita, ze 

spreekt de moedertaal van het grootste gedeelte van de betrokken kinderen en families. Dit is een 

enorm pluspunt aangezien het Spaans door veel mensen gebrekkig wordt gesproken. Yeimy 

begeleidt de kinderen maar zorgt ook voor ondersteuning en training van het personeel. Ook is de 

kwaliteit van de kind-familiedossiers gestegen sinds de psycholoog daar de regie over voert. De 

psycholoog werkt parttime. Het is een voornemen en uitdaging voor Marijn om de psycholoog op 

korte termijn een fulltime contract te bieden 

Een gemiddelde behandeling bestaat uit zes afspraken bij de psycholoog. In 2016 heeft Yeimy de 

volgende mensen behandeld:  

-40 kinderen/jongeren uit programma Adelante en Biblioteca Marijn  
-27 kinderen/jongeren extern 
-5 ouders/verzorgers 
-3 personeelsleden 
- 4 gezinstherapieën 
Ze voerde 54 gesprekken met tienermoeders.  Ook heeft ze verschillende trainingen gegeven: 
- 2 aan het personeel van Marijn  
- 2 voor de kinderen/tienergroepen 
- 4 voor ouders, verzorgers en tienermoeders 
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4.2. Biblioteca Marijn  
Het programma Adelante richt zich op een beperkte groep van ongeveer tachtig kinderen en hun 

families. In een stadje van 55.000 inwoners is dat echter een heel klein druppeltje op een enorme 

gloeiende plaat. Er is behoefte aan meer. Om deze reden heeft de Stichting Marijn in 2010 een 

openbare bibliotheek opgezet. De bibliotheek organiseert activiteiten voor verschillende 

doelgroepen:  

Schoolbibliotheek: De bibliotheek is elke dag open. Het schooljaar loopt van eind februari tot half 

november. Kinderen in Nicaragua gaan een halve dag naar school. Ze hebben dus een dagdeel de tijd 

voor huiswerk. De meeste kinderen hebben thuis geen schoolboeken. Laat staan een atlas, 

woordenboek of een computer met internet. 

Daarvoor kunnen ze terecht bij de Biblioteca Marijn.  

Ook kunnen ze rekenen op papier en schrijfmateriaal 

als ze dit nodig hebben. Kinderen zijn tijdens 

openingstijden ook welkom om te lezen, te tekenen 

en te knutselen en ze kunnen altijd rekenen op een 

luisterend oor. Marijn streeft ernaar om ook deze 

bezoekers voorlichting te geven over relevante 

thema’s zoals gelijke rechten, relaties en seksuele 

voorlichting. In 2016 maakten er 2430 bezoekers 

gebruik van de schoolbibliotheek. Dit zijn geen unieke 

bezoekers. Een voornemen van 2017 is om gebruik te maken van een andere registratiemanier zodat 

er meer duidelijkheid is over het aantal unieke gebruikers van de bibliotheek.  

Leesmiddagen: 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. 

De rincón de cuentos is inmiddels een routine geworden voor 

de kleintjes uit de buurt. Tussen de 18-20 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 

Fundación Marijn geen eigen vervoer, is het te gevaarlijk voor 

hen om lopend te komen, en is er vaak geen volwassene thuis aanwezig die kan brengen en halen.  

Mobiele bibliotheek: Lezen is in Nicaragua geen logische bezigheid. Veel mensen zijn analfabeet. 

Weinig kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met leesboeken. Vandaar dus dat Marijn naar 

kinderen en hun docenten toe gaat. In 2016 zijn vier scholen in de buitenwijken van Bilwi 

geselecteerd en regelmatig bezocht. Tijdens een bezoek 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 tijdens het 

bezoek van het team van Marijn op hun school extra hulp bij vakken die ze lastig vinden, en 

ondersteuning bij het maken van hun huiswerk.  
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Dit jaar hebben  we met de mobiele bibliotheek 658 uit achterstandswijken bereikt. Er zijn 32 

docenten betrokken bij de activiteiten. Ook dit jaar weer zien we dat het lees- en schrijfniveau van de 

kinderen bedroevend laag is. Veel kinderen kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven. Deze 

kinderen beginnen met een enorme achterstand aan hun werkzame leven later. Voor de Fundación 

Marijn nog meer motivatie om door te gaan met ondersteuning aan kinderen én docenten.  

4.3. Team van Marijn 
Het team van de Fundación Marijn dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van het Biblioteca 

Marijn en het Adelante programma bestaat uit een vast team van 10 personen: 

Skarleth, Yuri, Jhondra en Marlin zijn de educatieve medewerkers, Yeimy is als psycholoog betrokken 

bij de begeleiding en ondersteuning. Juan en Tino zorgen ervoor dat het gebouw ’s nachts en in het 

weekend goed beveiligd wordt. Judith houdt de financiën bij, Tanja zorgt ervoor dat de Fundación 

Marijn ook zelf inkomsten kan genereren en Juan werkt als educatief medewerker maar springt ook 

bij als manusje van alles wanneer dat nodig is. 

 

Marijn heeft in 2016 een beslissing moeten nemen met betrekking tot het aantal personeelsleden. In 

december 2015 eindigde het Girl Power programma dat door Plan Nicaragua gefinancierd werd. 

Verschillende projectmedewerkers van Girl Power bleven hierna toch in dienst van de Fundación 

Marijn aangezien ze met hun capaciteiten veel bij konden dragen aan de kwaliteit van de 

programma’s van Marijn. Helaas werd in de loop van het jaar duidelijk dat deze personeelskosten 

niet gedragen kunnen worden door de stichting en zijn de contracten van drie werknemers stop 

gezet. Een medewerker besloot zelf ontslag te nemen, zij was na bijna 10 jaar toe aan een nieuwe 

uitdaging. Het vaste team van de Fundación Marijn telt dus tien personen, dit team is 

verantwoordelijk voor het programma Adelante en de Biblioteca Marijn. In het geval dat de 

Fundación Marijn andere programma’s uit gaat voeren, worden voor de duur van die programma’s 

nieuwe mensen gecontracteerd.  
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Het vaste team van de Fundación Marijn wordt bijgestaan door (internationale) vrijwilligers, door 

stagiaires en door de oudste kinderen uit het programma Adelante. In 2016 waren van januari tot 

augustus 2016 Vincenzo en Erika uit Italië en Linus en Rebecca uit Duitsland actief voor de Stichting. 

Van oktober tot december 2016 deden de Italiaanse Giuilia en Davide en de Duitse jongeren Tamina 

en Nicolai vrijwilligerswerk. De Duitse vrijwilligers komen naar Bilwi na bemiddeling van de 

Protestantse Kerk in Baden. Zij werken vier dagen per week samen met de lokale medewerkers van 

de Fundación. Dit geldt ook voor de Italiaanse vrijwilligers die naar Bilwi komen dankzij de 

samenwerking met Diaconie Italia. 

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

liepen 22 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.  

Ook de oudste kinderen uit het programma Adelante zetten zich in. Dit zijn jongeren die al jaren 

meedoen aan de activiteiten van Marijn en zich nu vrijwillig één halve dag per week inzetten om 

andere kinderen en jongeren te helpen met hun huiswerktaken. Het is goed te zien dat kinderen zich 

ondanks hun achterstandspositie zodanig ontwikkelen dat ze uiteindelijk zélf het motto van Stichting 

Marijn “samen leren voor een beter leven” in de praktijk brengen.  

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 Fundación 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 geïnteresseerde persoon verwacht 

dat hij/zij voldoende Spaans beheerst.  

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 Fundación, 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 jongeren op te zetten. In 2016 hebben de vrijwilligers gezorgd voor muzieklessen 

(zang en fluit), theatercursussen, volleybaltraining en Engelse les.   

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: zie ook hoofdstuk 

3.   
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4.4. 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 geëxperimenteerd met een kopieerservice en 

het geven van cursussen. Dit begint langzaam maar 

zeker zijn vruchten af te werpen. In 2016 heeft de 

Stichting Marijn een plan geschreven voor het 

verbeteren van de installaties van Marijn. In dit voorstel 

omschrijven we de noodzaak om te investeren in een 

goede oven, een tegelvloer in de vergaderzaal en in de 

keuken, reparaties aan de muren van de vergaderzaal, een broodnodige lik verf en de aankoop van 

nieuwe plastic tafels en stoelen inclusief hoezen voor de verhuur. De bijdrage van de Stichting Hulp 

aan Jeugdigen (zie hoofdstuk 3) dekt de kosten voor het overgrote deel. De verbeteringen zullen in 

de loop van 2017 gerealiseerd worden. 

4.5. 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 tussen 2012 en 2015 een groot internationaal programma uitvoerde. Een 

resultaat hiervan is de realisatie van de Alliantie voor rechten van meisjes. Marijn maakt hier deel 

van uit samen met grote nationale organisaties zoals o.a. Plan Nicaragua en Casa Alianza. Deze 

samenwerking zorgt ervoor dat het makkelijker is om gezamenlijk financiering te vinden voor 

activiteiten.  

Fundación Marijn werkt goed met overheidsinstanties. De 

samenwerking met de politie is inmiddels vanzelfsprekend, 

en ook de eerstelijnshulpverleners 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. De Fundación is in 

2016 door verschillende organisaties geraadpleegd over 

lokale en regionale situaties en uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Dit heeft geleid tot 

drie overeenkomsten. Begin 2017 start de Fundación Marijn met onderstaande projecten, die dus 

niet betaald met geld uit Nederland, maar rechtstreekse financiering krijgen van andere partijen uit 

Nicaragua.  

 Met de organisatie CARS gaat Fundación Marijn aan de slag met het versterken van 
vaardigheden voor technisch en begrijpend lezen van 2500 kinderen in de regio.  
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 Met de Internationale Organisatie voor Migratie (OIM) gaat de Fundación Marijn een jaar 
lang werken met jongeren van 18 tot 24 jaar. Het gaat om jongeren uit de meest 
problematische en gewelddadige wijken van stad Bilwi, die in contact zijn gekomen met 
politie. Doel is verder afglijden te voorkomen en zaken als mensensmokkel tegen te gaan.  

 Met Plan Nicaragua gaat de Fundación Marijn een jaar lang werken aan voorlichting en 
bewustwording met het oog op het voorkomen van zwangerschappen bij meisjes tussen 13 

en 20 jaar.  

Deze projecten passen perfect bij de doelstellingen van Fundación Marijn. Het feit dat Fundación 

Marijn het vertrouwen krijgt van gerenommeerde organisaties als IOM en Plan is een enorme 

opsteker voor het hele team. Bovendien kan via deze projecten een deel van de  administratiekosten 

en personeelskosten betaald worden, en doet Fundación Marijn nieuwe ervaring en contacten op. 
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5. Korte vooruitblik op 2017 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. Dit blijft 

een speerpunt voor 2017.  

In Nederland doen we dat door stug door te gaan 

met de activiteiten die ons al jarenlang een 

relatief stabiele financiele basis bieden: het 

Adelante programma (circa 80 sponsors voor 15 

euro per maand) en de andere activiteiten zoals 

beschreven in hoofdstuk 3. Voor 2017 komen 

daar nieuwe activiteiten bij, naar aanleiding van 

de brainstorm in september en het vervolg 

daarop in december. Een aantal van de daar 

geopperde plannen gaan zeker nieuw geld 

opleveren.  

En dat geldt hopelijk ook voor het verjaardagsfeest van Stichting Marijn op zondag 24 september. Dit 

wordt groots aangepakt, in nauwe samenwerking met het team van de Noordkade in Veghel. Dat 

complex staat die dag helemaal in het teken van Nicaragua. Wij nodigen alle donateurs en 

betrokkenen, plus hun vrienden en bekenden, van harte uit om daarbij te zijn. Er is van alles te doen, 

voor jong en oud, voor donateurs en voor mensen die ons nog niet kennen. Er zijn filmvertoningen, 

hapjes en drankjes, kinderactiviteiten... op 24 september is de Noordkade de place to be. Een 

gedetailleerd programa zal ruim op tijd bekend gemaakt worden via onze site, Facebook en lokale en 

regionale media.  

Terwijl 2017 voor de Stichting Marijn in het teken zal staan van organisatie van en aandacht voor ons 

tienjarig bestaan, heeft het team in Nicaragua een druk jaar voor de boeg met de opstart van de in 

hoofdstuk 4 genoemde nieuwe programma’s, naast de reguliere activiteiten- zoals alle activiteiten 

binnen het programma Adelante, de bibliotheek, etc. Iedereen staat er klaar voor en heeft er zin in, 

maar de medewerkers zijn zich er ook van bewust dat deze uitbreiding van werkzaamheden veel zal 

vergen van de capaciteiten.  

Kortom: aan ambities en activiteiten geen gebrek. Wij hopen hierbij ook in 2017 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, onze 

Facebook pagina https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua/ en sinds kort voor de 

spaanstaligen onder u ook op www.fundacionmarijn.org  

6. Financieel verslag  
Op de volgende pagina’s vindt u de Jaarrekening 2016, met daarin achtereenvolgens een 

samenstellingsverklaring van de accountant, de balans per 31 december 2016, de winst- en 

verliesrekening over 2016, de toelichting op de balans per 31 december 2016 en de winst- en 

verliesrekening, de nadere toelichting op de balans per 31 december 2016 en de nadere toelichting 

op de winst- en verliesrekening over 2016.  

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.  

http://www.stichtingmarijn.nl/
https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua/
http://www.fundacionmarijn.org/
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1 Samenstellingsverklaring      

         

         
Opdracht         

         
Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2016 van "Stichting Marijn" te Veghel,    
bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016  
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,  31 maart 2017       

         

         

         
A.W.J. Langens AA       
Accountant-Administratieconsulent 
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1 Balans per 31 december 2016        

            

            

       31-12-16    31-12-15 

            
ACTIVA            

            

            
VLOTTENDE ACTIVA          

            
Vorderingen           

            
Overige 
vorderingen      1.353    0 

            

            

            
Liquide middelen      18.276    15.959 

              

            

       19.629    15.959 

            

            

            

            

            

       31-12-16    31-12-15 

            
PASSIVA            

            

            
EIGEN 
VERMOGEN           

            
Kapitaal       11.315    13.438 

            

            

            
KORTLOPENDE 
SCHULDEN          

            
Overige schulden      8.314    2.521 

            

            

              

            

       19.629    15.959 
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2 
Winst- en verliesrekening over 
2016        

           

           

      2016    2015 

           
Opbrengsten          

           
Donaties en giften   37.229    42.162   
Overige opbrengsten   3.298    2.435   

             

      40.527    44.597 

           
Direkte kosten          

           
Help een kind naar school  13.500    13.545   
Exploitatiekosten MFC  28.624    29.267   

             

      42.124    42.812 

           

             

Bruto-marge     -1.597    1.785 

           
Bedrijfskosten          

           

           
Overige bedrijfskosten  372    518   

             

      372    518 

             

           
Bedrijfsresultaat     -1.969    1.267 

           
Financiële baten en lasten         

           
Rentelasten en soortgelijke kosten   154    211 

             

           
Resultaat      -2.123    1.056 
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3 Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening 

 over 2016         

           

           
3.1 Algemeen         

           
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in 
Euro's.     

           

3.2 
Grondslagen voor het opstellen 
van de jaarrekening     

           
3.2.1 Algemeen         

           
De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen. De grondslagen zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van vorig jaar.        

           
3.2.2 Waarderingsgrondslagen        

           
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de 
afzonderlijke   
balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. 

           

3.2.3 
Grondslagen voor de 
resultaatbepaling       

           
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis 
van   
verkrijgingsprijzen. Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. 
Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze 
voorzienbaar zijn.     

           

4 
Nadere toelichting op de balans per 
31 december 2016    

           

           
4.1 Vlottende activa         

           

4.1.1 
Vorderingen en overlopende 
activa       

           
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.   

           
4.1.2 Liquide middelen         

           

        31-12-16  31-12-15 

           
Bank, RABO 1134.19.864      772  3.455 

Bank, RABO 1024.763.749      17.500  12.500 

Bank, MoneYou 2624.56.043      4  4 

           

        18.276  15.959 
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4.2 Eigen vermogen         

           
Kapitaal           

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

           
Stand per 1 januari         13.438 

Uit resultatenbestemming 2016        -2.123 

            

Stand per 31 december        11.315 

           

           

           

           

           

           
4.4 Kortlopende schulden        

           
De overige schulden en overlopende passiva zijn als 
volgt samengesteld:    

        31-12-16  31-12-15 

           
Vooruitontvangen bedragen      8.000  0 

Nog te betalen kosten      314  2.521 

             

        8.314  2.521 
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5 Nadere toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016   

          
          

       2016  2015 

5.1 Donaties en giften        

          
Donaties en giften vermogensfondsen    6.500  1.030 
Donaties en giften help een kind naar 
school   13.655  13.515 

Donaties en giften paticuleren     6.518  8.668 

Donaties en giften bedrijven     556  3.055 

Donaties Stichting hulp aan derden    3.600  0 

Donaties Trap-in-Uden     2.400  2.600 

Donaties Vastenactie     0  3.729 

Donaties Gelukzaaiersdag     0  5.480 

Donatie Gebr. Van de Bosch Stichting    4.000  4.000 

Collecten       0  85 

            

       37.229  42.162 

          
5.2 Overige opbrengsten       

          
Opbrengsten ( vlooien) markten     3.298  2.435 

          

          

5.3 
Help een kind naar 
school       

          
Help een kind naar school     13.500  13.545 

          
5.4 Exploitatiekosten MFC       

          
Salariskosten bibliotheek     5.533  5.580 

Materiaalkosten bibliotheek     2.761  3.261 

Onderhoudskosten bibliotheek     961  1.135 

Onderhoud/reparatiekosten MFC    3.600  0 
Personeelskosten 
algemene/exploitatiekosten   10.873  14.352 

Materiaalkosten algemene/exploitatiekosten   436  440 
Basisvoorzieningen 
algemene/exploitatiekosten   1.880  1.896 
Onderhoud en vervanging 
algemene/exploitatiekosten   2.136  2.154 

Fonds sociale hulp      444  449 

            

       28.624  29.267 
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5.5 Overige bedrijfskosten       

          

          
Kantoorkosten      0  152 

Administratiekosten      334  328 

Telefoon/internet      38  38 

          

       372  518 

          

          

          

          

5.6 
Rentelasten en soortgelijke 
kosten      

          
Rente spaarrekening      -15  0 

Rente en kosten banken     169  211 

          

       154  211 

          
 


