JAARVERSLAG 2007
STICHTING MARIJN

Mariaheide, december 2007
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1. Inleiding
Met dit bestuursverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid
van Stichting Marijn over 2007, en bedanken wij iedereen die ons in het afgelopen jaar gesteund
hebben. Mede dankzij u zijn projecten in Puerto Cabezas mogelijk geworden, en hebben wij na
de Orkaan Felix noodhulp kunnen bieden in gebieden waar dat nodig was.
Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost‐Brabant, onder nummer
17211273.
Op 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.
Het financiële verslag is op 19 april 2008 door het bestuur goedgekeurd.
Wilma Roozenboom, voorzitter
Greetje van Os, secretaris

Oprichting
Stichting Marijn is formeel opgericht op 5 september 2007. De oprichter, Jan van Os, is de man
van de op 1 maart 2006 overleden Marijn van Os, naar wie de Stichting is vernoemd. Notaris Mr.
van Nunen van notariskantoor Schepers en van Nunen uit Uden/Veghel, passeerde de akte in
aanwezigheid van het voltallige bestuur en Jet van Os, die de projecten in Nicaragua
coördineert.

Samenstelling bestuur
Op 31 december 2007 bestaat het bestuur van de Stichting Marijn uit:
Voorzitter:
Wilma Roozenboom – Berendsen
Secretaris:
Greetje van Os
Penningmeester: Ad van Alphen
Bestuurslid:
Piet Verkuijlen
Bestuurslid:
Ellen Romviel
Het bestuur is in 2007 drie keer voor vergaderingen bij elkaar geweest.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de geleverde prestaties.
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1. Doelstelling en beleid
De statutaire doelstelling van de Stichting Marijn is het helpen van kansarmen in Nicaragua door
financiële en materiële steun aan geselecteerde projecten.
De Stichting Marijn werkt nauw samen met de Fundación Marijn in Nicaragua (in oprichting). De
Stichting Marijn is opgericht om in Nederland fondsen te werven en naamsbekendheid te geven
aan het werk van Fundación Marijn in Nicaragua. Vooralsnog is Jet van Os de enige
vertegenwoordiger van Fundación Marijn in Nicaragua. Het Bestuur van de Stichting Marijn
onderhoudt nauw contact met Jet van Os over de lopende zaken van zowel de Stichting als de
Fundación i.o.
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2. Terugblik 2007
2.1. Activiteiten in Nederland
Al voor de officiële oprichting van de Stichting in september, zijn er verschillende
fondsenwervende activiteiten geweest. In januari 2007 zong het Afrika‐Engakoor uit Nistelrode
in de kerk van Mariaheide in een H.Mis waar werd gecollecteerd voor de stichting Marijn. Eén
van de zangeressen van het koor werd hierdoor zo geraakt dat ze besloot haar zestigste
verjaardag op tweede paasdag 9 april in het teken te zetten van de stichting Marijn en Puerto
Cabezas. De opbrengst van het concert dat ze die dag met het Afrika‐Engakoor organiseerde en
de kadootjes en giften voor haar verjaardag waren voor de Fundación Marijn. Met behulp van
Wilde Ganzen leverde dit ruim 2.600 euro op.
Sinds het voorjaar van 2007 is de website www.stichtingmarijn.nl in de lucht, met nieuws en
achtergronden over het werk van de Stichting Marijn in Nicaragua.
Stichting Marijn Nederland is op woensdag 5 september 2007 een
officiële stichting geworden. Jan van Os is de oprichter. Jan is de
man van de op 1 maart 2006 overleden Marijn van Os, naar wie
de Stichting is vernoemd. Notaris Mr. van Nunen uit Veghel van
notariskantoor Schepers en van Nunen uit Uden/Veghel,
passeerde de akte in aanwezigheid van het bestuur en
Jet van Os, die de projecten in Nicaragua leidt. Het Brabants
Dagblad besteedde een groot artikel aan de oprichting van de
Stichting.
Kort na de formalisering van het bestaan van de Stichting, zong het Afrika‐Engakoor uit
Nistelrode nogmaals voor het werk van de Stichting Marijn. De opbrengst van de viering in de
Antonius‐abt kerk in Volkel, op zaterdag 29 september, is besteed aan ontwikkelingsmateriaal
en inrichting van de speelruimte voor herstellende kinderen. Ook deze actie kwam in
aanmerking voor steun van Wilde Ganzen.
Ook vond er het benefietconcert Hearts for Hearts plaats in Café‐Zaal de Stapperij in Veghel.
Uitbater van deze zaak is Tiny vd Sanden (broer van Marijn van Os) Lokale artiesten traden
kosteloos op. Rond dezelfde tijd is op een aantal manieren aandacht gevraagd voor de gevolgen
van de orkaan Felix, die op 4 september over de oostkust van Nicaragua raasde. De dag nadat de
orkaan Puerto Cabezas trof, was Jet van Os live te horen op radio 2. Carolijn Visser, één van de
bekendste reisboekenschrijfsters van Nederland en columniste van NRC Handelsblad, wijdde
een column geheel aan Jet, de orkaan en het werk van de Stichting Marijn.
Lokale pers is benaderd met een persbericht over de gevolgen van de orkaan en een oproep
voor steun aan de Stichting.
Alle groepen van Basisschool De Bunders in Veghel sparen in het schooljaar 2007 ‐ 2008 voor
projecten van de Stichting Marijn.
En tot slot was er op 15 december een Kerstmarkt, georganiseerd door de jongeren van 't
Schakeltje uit Maria‐Heide, met een opbrengst van bijna 550 euro.
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Inmiddels zijn er 39 donateurs die deelnemen aan het Apadrinamiento programma en is een
flink bedrag opgehaald voor de overige activiteiten van de Fundación Marijn in Nicaragua.
2.2. Activiteiten in Nicaragua
Sinds januari 2007 wordt een aantal weeskinderen en kinderen van alleenstaande moeders
financieel ondersteund, 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 zitten op dit moment 39 kinderen. Deze kinderen worden in
samenwerking met de onderwijzers van de grootste openbare school
van Puerto Cabezas geselecteerd. Deze kinderen krijgen maandelijks
een pakket dat altijd voedsel, spullen voor persoonlijke hygiëne en
schoolspullen bevat, en elke maand wisselende producten zoals
vitamine, ontwormingskuren, tweedehands kleding, ondergoed of
lakens. Twee keer per jaar, in januari en september krijgen de
kinderen een schooluniform. Van deze 39 kinderen zijn er twee
dusdanig gehandicapt dat ze niet naar school kunnen. Zij krijgen elke
maand een individueel pakket met medicijnen en andere specifieke
benodigdheden zoals luiers en speciaal voedsel.
Eind mei is begonnen met de bouw van een speelruimte voor kinderen die opgenomen zijn op
de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. De bouw is inmiddels afgerond. Zodra er
voldoende geld binnen is, wordt de speelruimte ingericht met meubels, speelgoed en didactisch
materiaal.

De kinderspeelzaal bij het ziekenhuis
De bouwresten en het hout van de bouwkeet die gebruikt werd tijdens de constructie van de
kinderspeelruimte zijn gebruikt voor de bouw van een overdekte kookplaats bij een basisschool
in de wijk Punta Fria, één van de armste wijken van Puerto Cabezas. Zolang er door deze school
buiten op een open vuur gekookt werd, kwamen ze niet in aanmerking voor voedselhulp. De
bouw van een overdekte kookplaats heeft dit probleem verholpen. Begin november is deze
schoolkeuken feestelijk officieel geopend in aanwezigheid van de leerlingen van de school. De
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214 leerlingen krijgen nu tussen de middag via het World Food Program een voedzame warme
maaltijd.

De keuken bij basisschool wijk Punta Fria

De inauguratie van de keuken bij Punta Fría, 16 november 2007
Een deel van de opbrengst van fondsenwervende acties in Nederland is gebruikt voor noodhulp
na Orkaan Felix. Deze orkaan richtte op 4 september 2007 enorme schade aan in de regio. Jet
van Os, net na de orkaan: ‘Het is een puinhoop hier. Het is ongelooflijk hoeveel bomen er om
liggen. Het park ziet er vreselijk triest uit. Al die enorme bomen die er stonden, liggen om – op
één boom na. Er hangt de geur van dode dieren vanwege alle vogeltjes die altijd in de bomen
sliepen. Er wordt gesproken over 400.000 hectare bos dat "weg" is. In de dorpen schijnen de
apen op de grond te lopen omdat er geen bomen meer overeind staan. En de huizen: het
grootste deel van de houten huizen is weg of kapot, de cementen gebouwen zijn beschadigd. In
de meeste wijken van Puerto Cabezas is de elektriciteit hersteld, maar de watervoorziening nog
niet. Het is onduidelijk wanneer er weer water beschikbaar is. Water is ook het grootste
probleem in de dorpen: daar zijn de waterbronnen vaak besmet als gevolg van alle dode dieren
die er liggen. […] Er zitten nu zo’n 18.000 mensen in opvanghuizen, 24.000 huizen zijn verwoest
of tijdelijk niet bewoonbaar en nog eens 1.012 huizen zijn beschadigd. Van 90 procent van de
scholen is het dak eraf en 10 procent van de scholen is zo beschadigd dat ze niet meer

7/9

opgebouwd kunnen worden. Het schooljaar wordt waarschijnlijk afgebroken, ook omdat alle
administratie verdwenen is en dat wat er over is van de scholen fungeert als opvangplaats.
Mensen die medische hulp nodig hebben worden per vliegtuig naar Managua vervoerd omdat
het ziekenhuis in Puerto Cabezas nauwelijks functioneert.’
De Fundación Marijn heeft met geld uit Nederland noodhulp verleend aan de inwoners van de
dorpen Krukira en Sikilta, vlakbij Puerto Cabezas. Deze hulp bestond uit onder andere water,
kleding, schoenen, muskietennetten, matrassen, keukenspullen, voedsel, gereedschap,
medicijnen en voedselpakketten.

Verwoestingen van Orkaan Felix
Intussen is hard gewerkt aan de formalisering van de Fundacion Marijn in Puerto Cabezas. Het
bestuur van de Nicaraguaanse stichting is aangesteld. Het legaliseren van de stichting heeft in
Nicaragua wat meer voeten in aarde dan in Nederland, maar de verwachting is dat begin 2008
de Fundación Marijn geregistreerd zal zijn als Nicaraguaanse stichting.
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3. Financieel verslag 2007
Saldo op 1 januari 2007

€ 3.592,17

Ontvangsten:
Project Apadrinamiento
Donaties
Voor doorbetaling aan derden Nicaragua
Noodhulp orkaan Felix
Gevoerde acties
Tijdelijk geleend *
Rente

4.920,00
2.692,09
668,27
595,00
6.459,96
2.598,57
17,28
€ 17.951,17

Uitgaven:
project Apadrinamiento
Medicijnen
Kosten van vervoer
Bijdrage aan evenementen
Voor doorbetalingen aan derden Nicaragua
Noodhulp orkaan Felix
Project dagverblijf ziekenhuis
Project keuken Punta Fria
Kantoor en internetkosten
Bank‐ en overboekingkosten
Bestuurskosten
Koersverschillen

4.184,29
214,02
205,38
71,31
725,96
1.116,55
7.016,58
494,66
111,97
179,66
134,50
‐130,10
€ 14.324,78

Saldo op 31‐12‐2007

€ 7.218,56

Specificatie:
Bankrekeningen
Spaarrekening
Kassaldo

2.095,87
5.000,00
122,69
€ 7.218,56

* tijdelijk geleend van projectcoördinator ter plaatse om de aanschaf van schooluniformen
e.d. in januari 2008 te kunnen bekostigen en voor betalingen investeringen dagverblijf
ziekenhuis. Deze schuld is in februari 2008 geheel terugbetaald.
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