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1. Inleiding
Met dit bestuursverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde
beleid van Stichting Marijn over 2011 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 3 april 2012 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, 3 april 2012
Wilma Roozenboom, voorzitter
Greetje van Os, secretaris
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2. Samenstelling bestuur Stichting Marijn
Op 31 december 2011 bestaat het bestuur van de Stichting Marijn uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Wilma Roozenboom
Greetje van Os
Ad van Alphen
Piet Verkuijlen
Ellen Romviel
Laura van der Sanden

Het bestuur is in 2011 zes 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 2011
De resultaten uit fondsenwerving groeien gestaag. In totaal is in 2011 50.153 euro

opgehaald. Het jaar daarvoor was dit nog 30.245 euro.
Een van de belangrijkste inkomstenbronnen is het KPA-programma van het Landelijk
Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua (LBSNN). In 2009 is de eerste fase van het
multifunctionele centrum mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 18.812,70 van het
LBSNN, aangevuld met particuliere donaties ter waarde van hetzelfde bedrag. In 2010 is
deze fase afgerond (zie het jaarverslag over 2010) en is tegelijk een bijdrage voor de
tweede fase van de bouw aangevraagd bij het LBSNN. Mede op basis van de goed
ontvangen financiële en inhoudelijke rapportage over de eerste fase, heeft het LBSNN in
december 2010 ook deze tweede fase goedgekeurd. Dit betekent dat er in 2011 een
bedrag van 34.866,71 beschikbaar is gekomen voor de tweede fase van de bouw van het
multifunctionele centrum (zie hoofdstuk 5 voor de beschrijving van activiteiten).
Standaard voorwaarde voor toekenning van bijdragen van het LBSNN is dat eenzelfde
bedrag wordt geworven uit andere bronnen. Dat is dit jaar gelukt, door de hieronder
genoemde activiteiten.
Een activiteit die zowel financieel als publicitair veel
groter uitpakte dan de Stichting Marijn had durven
dromen, was de sponsorfietstocht van Mart Rooijakkers.
Ter afsluiting van zijn 40-jarige dienstverband bij
basisschool Den Doelhof (Meijel) fietste Mart Rooijakkers
vanuit Santiago de Compostella (Spanje) terug naar
Meijel: een rit van ongeveer 2500 km. Hiervoor liet Mart
zich sponsoren door leerlingen van de basisschool en
overige geïnteresseerden. De sponsoropbrengst kwam
ten goede aan Stichting Marijn. Uiteindelijk ging het om
een bedrag van ruim 14.000 euro. Aangezien Wilde
Ganzen bij slagen van het project een bedrag van 5.497
euro had toegezegd, komt het totaalbedrag op bijna
20.000 euro. Een geweldig hoog bedrag, dat geheel ten
goede is gekomen aan de bouw en inrichting van de
tweede fase van het multifunctioneel centrum van
Stichting Marijn in Nicaragua (zie hoofdstuk 5).

Mart Rooijakkers onderweg.
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Mart Rooijakkers weer thuis in Brabant, waar hij wordt bedankt door onder andere Jet van Os.

Mart Rooijakkers hield een blog bij, waar veel verhalen en foto’s van zijn fietstocht zijn
verschenen. Deze verhalen zijn nog altijd na te lezen op www.fietsenvoormarijn.
waarbenjij.nu. Lokale en regionale media hebben aandacht besteed aan zijn fietstocht.
Over Wilde Ganzen
Wilde Ganzen zet zich in voor concrete projecten in
ontwikkelingslanden. In die landen stelt Wilde Ganzen
mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede
zelf uit te voeren. Hiervoor werft de organisatie fondsen en
leveren ze kennis en begeleiding. Wilde Ganzen bestaat
bijna 55 jaar, waarin er inmiddels ruim 10.000 projecten
succesvol zijn afgerond. De Stichting Marijn heeft de laatste
jaren enkele keren steun gekregen van Wilde Ganzen, onder
andere voor de bouw van de eerste fase van het
multifunctioneel centrum. En nu dus wederom, voor de
tweede fase, via een verhoging van de opbrengsten van de
sponsoractie van Mart Rooijakkers. Lees meer over Wilde
Ganzen op www.wildeganzen.nl.
Mart zal begin 2012 Puerto Cabezas bezoeken om met eigen ogen te zien wat de
Stichting Marijn doet.

Naast de sponsoractie van Mart Rooijakkers, heeft de Stichting Marijn in 2011 een grote
bijdrage mogen ontvangen van het Rabobank Share4more programma (9.880 euro), op
basis van een financieringsaanvraag voor inrichting van het multifunctionele centrum.
Concreet is dit geld besteed aan kasten en stoelen, toilet voor de bibliotheek, en
computers inclusief de accu’s.
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Over Rabobank Share4More
Dit fonds van en door medewerkers van de Rabobank Groep is
opgericht in 2004 en focust zich op onderwijs en
gezondheidszorg voor vrouwen, kinderen en gehandicapten. Alle
medewerkers van de Rabobank kunnen maandelijks vrijwillig
een bedrag doneren aan Rabo Share4More. Dit bedrag wordt
verdubbeld door de raad van bestuur.
De donaties worden besteed aan kleinschalige buitenlandse
projecten, gericht op kansarmen in de samenleving. De
projecten werken aanvullend en versterkend op de activiteiten
van de Rabobank Foundation in het kader van het Rabobank
Development Program.

Op Hemelvaartsdag 2011 vond weer het evenement Vat-oe-fiets in Veghel plaats. Net als
vorige jaren, fietsten mensen voor het goede doel, onder andere Stichting Marijn. De
opbrengst van dit evenement was € 1.490 (incl. verkoop).
Stichting Marijn was een van de goede doelen van Trap-In. Ook tijdens deze fietsdag
heeft Stichting Marijn een kraam verzorgd en voorlichting gegeven. De opbrengst was
2100 euro.
In mei 2011 heeft VMBO school Hooghuis (met 400
leerlingen) uit Heesch een "Derde Wereld" actie
gehouden. Deze keer was de keuze gevallen op
Stichting Marijn. De totale opbrengst van deze actie
was € 4.668.
Inclusief de genoemde inkomstenbronnen, is totaal opgehaald via evenementen en
andere fondsenwervende activiteiten:
- Verkoop van Nicaraguaanse spullen en andere ontvangen spullen op diverse
rommelmarkten gedurende het hele jaar : € 616,- Losse donaties van particulieren en bedrijven/instellingen: € 4.172
- donaties van particulieren voor de 2e fase Multifunctionele centrum € 7.531,- donaties bedrijven/instellingen € 65.079 voor de Tweede fase van het
Multifunctionele centrum
Al deze activiteiten samen hebben voldoende geld opgebracht om te kunnen dienen als
gelijkwaardige eigen bijdrage voor het bedrag dat het LBSNN had toegezegd – waarmee
deze toezegging verzilverd kon worden en de tweede fase van het multifunctionele
centrum gerealiseerd is.
Een andere belangrijke – structurele – inkomstenbron is het “apadrinamiento
programma” (13.080 euro). Voor vijftien euro per maand ontvangen 80 kinderen
individuele steun uit Nederland.
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Naast (en via) fondsenwervende activiteiten, probeert de Stichting Marijn bekendheid te
geven aan het werk van de Fundacion en – meer in het algemeen – de situatie in
Nicaragua.
Het fotoproject ‘Jouw ogen zijn mijn ogen’ dat met
financiële steun van het NCDO is uitgevoerd in 2009 en
2010, heeft ook in 2011 nog op een aantal plaatsen
gedraaid. Het fotoproject gaf een beeld van het dagelijkse
leven van de kinderen in de Fundación Marijn en hun
leeftijdsgenootjes in Nederland. In het kader van dit
project hebben kinderen in Nicaragua en in Nederland 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 tentoonstelling op basis van deze
foto’s is beschikbaar voor scholen, bibliotheken en andere
instanties. Als onderdeel van het fotoproject is een
fotoboekje ontwikkeld. Dit boekje gebruiken we met
succes op braderieën, lokale evenementen, bij gastlessen
op scholen over de Stichting Marijn, presentaties voor
bedrijven en bij andere gelegenheden waarbij het werk
van de Stichting Marijn onder de aandacht gebracht wordt.
In 2011 is de tentoonstelling vier weken lang te zien
geweest op de Basisschool Den Doelhof in Meijel
(ongeveer 600 leerlingen). Dit gebeurde in het kader van
de sponsorfietstocht van Mart Rooijakkers naar Santiago
de Compostela, waarvan de opbrengst ten goede is
gekomen aan de Stichting Marijn.

Het fotoproject is financieel en inhoudelijk verantwoord aan het NCDO en daarmee
formeel afgerond. De expositie en het bijbehorende fotoboek blijven in bezit van de
Stichting Marijn en zullen af en toe ingezet blijven worden.
Tot slot: net zoals voorgaande jaren, verschijnen er regelmatig digitale nieuwsbrieven
aan alle donateurs, zijn er online foto’s en voortgangsverslagen van projecten te vinden,
en wordt er periodieke aandacht besteed aan de Stichting Marijn in de lokale en
regionale pers, onder andere op basis van maandelijks persberichten.
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5. Activiteiten in Nicaragua in 2011
‘Help een kind naar school’-programma
Sinds januari 2007 ondersteunt de 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. Aan dit
“Apadrinamiento programma” (financieel adopteren) nemen 80 kinderen tussen 8 en 17
jaar deel. Zij ontvangen steun tot ze 18 worden. De Fundacion Marijn probeert de groep
kinderen in dit programma constant op 80 te houden; meer kinderen toelaten zou een te
grote belasting betekenen voor de lokale staf, ten koste van andere waardevolle
activiteiten.
De tachtig deelnemers zijn geselecteerd op basis
van duidelijke criteria die de Fundación Marijn
heeft opgesteld. Door een goede samenwerking
met docenten en directie van de openbare scholen,
en
met
lokale
instanties
zoals
de
Jeugdbescherming, worden juist de kinderen die
het hardst een steuntje in de rug nodig hebben in
het programma opgenomen.

Doña Claudia Wilson, 60 jaar: “Dankzij de
Fundación Marijn, heb ik op mijn leefijd nog
geleerd om met mijn kleinkinderen te
communiceren; te praten en niet meteen te
slaan; en moeilijke situaties zoals de
verkrachting van mijn kleindochter te
begrijpen…. Wat me het meeste steun biedt,
zijn de voorlichtingspraatjes gericht op de
opvoeding thuis. “
Don Juan Humpreys: “Fundación Marijn heeft
ons laten zien dat niet alleen de kinderen
moeten leren, maar ook de ouders...Sinds ik
deelneem aan dit programma, is het geweld
bij ons thuis een beetje afgenomen. Geweld
dat vooral ikzelf vaak gebruikte.”

Derling Coban: “Ik ben jullie van
de Fundación Marijn dankbaar dat
jullie met hebben geholpen om
geestelijk te groeien, dat jullie je
om mij bekommerd hebben, en me
bijstaan in alle momenten van mijn
persoonlijke leven, op school en
met mijn familie.”

Een heel belangrijk element voor
blijvende
deelname
aan
het
programma is de betrokkenheid van
de
familie
van
de
kinderen.
Fundación Marijn werkt alleen met
die kinderen waarvan de familie ook
actief
deelneemt
aan
de
maandelijkse
cursusdagen
voor
ouders en verzorgers. Het onderwijs
team van de Fundacion Marijn legt
regelmatige huisbezoeken af om zo
op tijd bij te kunnen springen mocht
dat nodig zijn. Daarnaast is er een
nauwe band met de docenten van
de
kinderen
en
worden
er
tweemaandelijkse
schoolbezoeken
aan de kindereren afgelegd om hun
voortgang te monitoren.

De deelnemers aan het project komen in elk geval twee keer per week naar de
huiswerklessen. Tijdens deze lessen krijgen ze begeleiding bij hun huiswerk, en wordt er
gewerkt aan hun motivatie, weerbaarheid en zelfvertrouwen door spel en andere
tecnieken. Elke maand ligt de nadruk van de kringgesprekken en educatieve activiteiten
op een ander relevant thema, en wordt de kinderen geleerd om te analyseren, kritisch na
te denken en informatie over te dragen.
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Naast de huiswerklessen kunnen de
kinderen meedoen aan sport projecten,
muziekles, Engelse les, een
alfabetiseringscursus en verschillende
handvaardigheidactiviteiten verdeeld
over verschillende momenten in de
week. Tijdens de schoolvakanties is er
een uitgebreider programma om de
kinderen en jongeren bezig te houden –
en van de straat.

Axel Franck: “Wat ik het leukste vind van
het programma, zijn de spelletjes. Ik
vermaak me er prima mee, en door het
vermaak leer je ook, toch?”

Er is inmiddels een team van drie huiswerkbegeleiders die een onkostenvergoeding
krijgen voor hun werk. Zij worden bijgestaan door lokale vrijwilligers, en internationale
vrijwilligers die bij de Fundación Marijn stage lopen of ervoor kiezen om gedurende een
langere periode bij te dragen aan het werk van de Fundación. De vrijwilligers zijn
waardevol voor het project en voegen door hun kennis en enthousiasme veel toe.
De nadruk van het Help een kind naar school project is in de loop van de jaren sterk
verschoven van het geven van goederen naar ondersteuning bij het ontwikkelen van
vaardigheden en capaciteiten. Voorheen bestond de bijdrage voor de kinderen voor een
groot deel uit etenswaren die maandelijks werden uitgereikt. In 2011 heeft de Fundacion
Marijn echter besloten om de financiële hulp te besteden aan twee uniformen (inclusief
schoenen en rugzak) en twee pakketten met sanitaire artikelen en enkele
levensmiddelen per jaar. Daarnaast zijn er om de paar maanden nieuwe schriften en
schrijfmaterialen voor de kinderen. Met deze wijziging is er ruimte gecreëerd om meer te
investeren in de lessen en educatieve aktiviteiten. Deze beslissing is gedetailleerd
besproken met de families van de tachtig kinderen. Zij namen dit goed op, en waren het
ermee eens dat beter onderwijs voor hun kinderen op lange termijn meer vruchten
afwerpt dan voedselpakketten.

Karin Boorck: “Fundación Marijn is een grote
steun geweest in ons gezin, doordat ze ons
komen bezoeken, ons leren nadenken over ons
leven en vooral: ons stimuleren te blijven leren.”
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Multifunctioneel centrum
In voorgaande jaarverslagen is beschreven hoe door Fundación Marijn samen met veel
lokale volwassenen en kinderen het idee ontwikkeld heeft voor een multifunctioneel
centrum, dat een aantal zaken bijeenbrengt: een bibliotheek, een ruimte voor
huiswerklessen en voorlichting, 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. Tussen 2008 (aankoop
grond, ontwikkeling plannen) en 2010 is de eerste fase afgerond. Deze eerste fase
bestond uit:
a. ruimte voor huiswerkles en voorlichtingsactiviteiten
b. kantoorruimtes, waarvan 1 voorlopig (indien nodig) dienst doen als verblijfplek
voor internationale vrijwilligers of noodopvang voor kinderen in noodsituaties.
c. Ruim balkon dat dienst doet als vergaderruimte
d. sanitaire voorzieningen
e. Inrichting van deze ruimte en de buitenspeelruimte
Halverwege 2010 is deze eerste fase opgeleverd, feestelijk geopend en direct in gebruik
genomen. De kinderen vinden het geweldig in het nieuwe pand. Sinds de verhuizing is
het verzuim van de huiswerkklassen gereduceerd tot bijna nul. Ook voor de
medewerkers van de Fundación Marijn is het eigen gebouw een verademing: zij zijn niet
meer afhankelijk van de beschikbaarheid van huurruimtes en kunnen dus nu zelf bepalen
wanneer welke activiteiten gepland wordt, ze hebben de beschikking over goed
functionerende sanitaire voorzieningen en een kantoorruimte met computers.
Voor een uitgebreidere beschrijving van bouw en activiteiten verwijzen wij naar het
jaarverslag over 2010.
Eind 2010 werd duidelijk dat er fondsen beschikbaar zouden komen voor de tweede fase
van het multifunctionele centrum; een bericht dat met groot enthousiasme werd
ontvangen in Nicaragua en Nederland. Deze tweede fase voorziet in:
a. 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. De bibliotheek wordt
toegankelijk voor algemeen publiek, en aangezien deze als eerste openbare
bibliotheek in de stad Puerto Cabezas moet voorzien in een grote behoefte
verwachten we een toeloop van een groot deel van de scholieren uit de stad en dan
met name de leerlingen van de twee nabij gelegen middelbare scholen en van vier
basisscholen in de buurt, een totaal van circa 1500 leerlingen. 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. Een andere belangrijke functie van de
bibliotheek is dat deze gaat dienen als kenniscentrum, en specifieke informatie zal
gaan verstrekken over sociale thema`s zoals bijvoorbeeld de Rechten van het Kind
en huiselijk geweld. Uit eigen ervaring blijkt dat hier grote behoefte aan is. We
krijgen in de Fundación zeer regelmatig leerlingen uit de hoogste klassen van de
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middelbare school én universiteitsstudenten op bezoek die specifieke informatie
zoeken voor werkstukken en onderzoeken.
b. Computerruimte
/
internetcafé
/
kantoorboekhandel met copyshop. De hele
gemeenschap van Puerto Cabezas (33.600
inwoners in 2005) heeft baat bij het aanbod van
goedkoop
internet
en
kopiëren.
De
computerruimte zal op gezette tijden gebruikt
worden om computercursussen te geven. De
inkomsten uit deze cursussen en de verkoop
kopieën,
verkoop
van
schrijfwaren
en
schoolspullen
dekken een gedeelte van de
exploitatiekosten
van
het
multifunctionele
centrum.
c. Een keuken, allereerst voor de projecten van de Fundación Marijn. Daarnaast zal
deze keuken gebruik worden om te koken voor de personen die de conferentiezaal
gaan huren. Normaliter gebruiken de huurders de lunch, en op twee momenten per
dag een snack. Bovendien kan er vanuit deze keuken ook eten verzorgd worden
voor grote groepen die activiteiten elders hebben: dan worden de maaltijden naar
de desbetreffende plaatsen gebracht. De opbrengsten van deze maaltijden dekken
een deel van de exploitatiekosten van het multifunctionele centrum. Ook biedt het
werkgelegenheid aan een kookploeg (die bestaat uit moeders van kinderen uit het
project) en een leerschool voor de oudste kinderen.
d. Een conferentieruimte op de benedenverdieping, achter de bibliotheek. Deze
conferentieruimte zal gebruikt gaat worden voor grotere bijeenkomsten van de
Fundación Marijn met andere organisaties en stichtingen, en daarnaast regelmatig
verhuurd worden voor evenementen, conferenties etc. Ook dit zal weer bijdragen
aan dekken een gedeelte van de exploitatiekosten van het multifunctionele
centrum.
In mei is de bouw gestart, zoals te zien is op onderstaande foto’s.

In juli: “Men is nu 6 weken aan het bouwen en het gaat goed. Op dit moment ondervindt de bouw

veel hinder van regen, maar de bouwvakkers gaan gestaag door.”
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In september: “Te zien is dat er hard wordt gewerkt door de bouwvakkers.”

In oktober: “De volgende foto's zijn gemaakt op 14 oktober. De bouw verloopt naar wens.”

November: “Er wordt veel werk verzet en het een en ander krijgt al een kleurtje.”
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En december: “De bouw van Fase 2 is bijna klaar!”

Aangezien de bouw van de eerste fase erg voorspoedig verliep is er voor de tweede fase
weer gekozen voor dezelfde lokale aannemer. Ook deze keer zijn we erg tevreden over
het eindresultaat en de soepele samenwerking.
Het bouwproces verliep ditmaal anders dan de eerste keer. De al eerder afgeronde eerste
fase was natuurlijk al volop in gebruik voor de aktiviteiten met de ouders en de kinderen
uit het Help een kind naar school programma. Aangezien we op hetzelfde stuk grond
verder gingen met bouwen is er met golfplaten een provisorische afscheiding gemaakt
tussen de bouwplek en de lesruimte van de Fundación. Deze tijdelijke schutting kon
echter niet voorkomen dat het lawaai van de cirkelzagen, het gehamer en ander
bouwoverlast voor onderbrekingen van de lessen hebben gezorgd, maar volgens de
kinderen is het resultaat het waard.
In het gebouw zijn lokale materialen zoals bamboe en hout verwerkt. Verschillende
lokale vaklieden hebben de deuren, kozijnen, luiken en meubels vervaardigd. Het gros
van de bouwmaterialen is lokaal ingekocht, een gedeelte echter is met een vrachtwagen
vanuit hoofdstad Managua naar Puerto Cabezas vervoerd. Het ging hier vooral over
materialen die plaatselijk nauwelijks te krijgen zijn zoals tegels, aanrechtblad en een
watertank. Daarnaast is ook de verf in Managua gekocht, tegen de helft van de prijs in
Puerto Cabezas.
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Bouwen in een geïsoleerde stad aan de Caribische Kust van Nicaragua brengt natuurlijk
ook wat tegenslagen en onvoorziene omstandigheden met zich mee. Het weer dat van
het ene op het andere moment om kan slaan, de intens felle zon, de urenlange tropische
buien die alles blank zetten, de oplever- en inleverdata die niet altijd nagekomen werden
gereedschapswinkels die opeens uitverkocht blijken te zijn, en ijzer- en betonprijzen die
in een kort tijdsbestek de pan uitrezen maakten het niet altijd makkelijk.
Maar inmiddels is het gebouw af en kunnen we concluderen dat het voldoet aan alle
eisen en wensen, en dat het er goed uitziet. De komende tijd zal het dagelijkse gebruik
van de ruimte uitwijzen of het gebouw aan onze eisen en die van de gebruikers voldoet.
Op 1 maart 2012 zal het gebouw officieel ingewijd worden en de bibliotheekruimte wordt
dan geopend voor het publiek.
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Vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers actief voor de Fundacion Marijn. Lokale vrijwilligers: universitaire
studenten uit Puerto Cabezas doen hun sociale stage bij de Fundación. En internationale
vrijwilligers. Begin september hebben we vier jongeren ontvangen die zich voor de
Fundación inzetten; de Duitse schoolverlaters Tabea, Jenny en Rafael en Jolijn, een
Nederlandse studente Pedagogiek, hebben zich vol enthousiasme op het werk gestort. Zij
geven een Engelse cursus aan een groep jongeren uit het programma, begeleiden de
huiswerklessen mee en gaan een middag in de week mee op school en/of huisbezoeken.
Over het algemeen worden zij helemaal geaccepteerd door de kinderen, en voelen zich
ook volwaardig lid van het team van Fundación Marijn. Meestal worden internationale
vrijwilligers ondergebracht bij gastgezinnen in het stadje. Op deze manier ontmoeten ze
meer mensen, kunnen ze hun kennis van de Spaanse taal oefenen en leren ze het
Nicaraguaanse (gezins-)leven van heel dichtbij kennen.

Oktober 2011: impressie Jolijn Roest
’Een kans om met beide handen aan te pakken. Zo zie ik mijn half jaar stage in
Nicaragua, waar ik inmiddels aan ben begonnen. Mijn naam is Jolijn de Roest, negentien
jaar en ik kom uit Heerjansdam, een klein plaatsje onder Rotterdam. Ik volg de studie
Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en in het derde jaar dien je vijf maanden stage
te lopen. En wanneer dat de kans biedt om naar het buitenland te gaan, laat ik dat niet
aan mij voorbij gaan. Een Spaanstalig land heeft altijd al mijn interesse gehad en ik had
ook zin in iets totaal anders…!
En totaal anders, dat is het zeker. Sinds augustus verblijf ik in Puerto Cabezas, waar ik
onderdak heb in een gastgezin. Hier is het leven heel anders dan dat wij gewend zijn;
drie keer per dag eten we bruine bonen, er is geen stromend water in huis en er staat
een houten huisje met een gat in de grond om je behoefte te doen. Ik kan dus wel
stellen, dat ik in een totaal andere wereld terecht ben gekomen.
[…] Vijf dagen per week loop ik stage en voer ik verschillende taken uit. Deze taken
verschillen van huiswerkbegeleiding tot huis- en schoolbezoeken tot eigen projecten. Ik
ga binnenkort beginnen met het project alfabetisering. Hierbij ga ik kinderen individueel
begeleiden, die gemiddeld 11/12 jaar zijn, maar nog niet kunnen schrijven of lezen. Dit
hebben zij nooit geleerd, omdat zij bijvoorbeeld pas later zijn begonnen met school. Deze
kinderen hebben het moeilijk op school, maar zijn juist gemotiveerd om te leren
schrijven en lezen. Verder ben ik begonnen met het project ‘Nederlandse taalverwerving’,
dit is gericht op de kinderen van mijn stagebegeleider. Door veel initiatief te tonen word
ik vrij gelaten om veel zelf te ondernemen. Ik heb nog meer projecten, die ik graag zou
willen uitvoeren. Maar helaas, zoveel ideeën, zo weinig tijd.
[…] Ondanks het harde werken en het grote verschil in cultuur, geniet ik hier ontzettend
van alles wat ik mee maak. Door deze stage te volgen kom ik niet alleen meer te weten
over het land Nicaragua en de ontwikkeling van de kinderen hier, maar leer ik ook mijzelf
weer een stukje beter kennen.´
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6. Korte vooruitblik op 2012
Het komende jaar wordt belangrijk voor
Stichting Marijn. We beschikken over twee
mooie gebouwen met de juiste faciliteiten, die
met de financiële hulp van veel mensen uit
Nederland tot stand zijn gekomen. Maar
daarmee houdt ons werk natuurlijk niet op. We
willen de kinderen en jongeren van Puerto
Cabezas middels de bibliotheek, educatieve
activiteiten, voorlichting, leesprojecten en
computer- en taalcursussen een kans op een
beter leven bieden.

Jet van Os, Nicaragua:
Vooruitkijkend naar 2012 hebben we
ontzettend veel zin in het opstarten
van de projecten in de bibliotheek;
op deze manier kunnen we meer
kinderen bereiken en proberen we
ons Nicaraguaanse motto te
realiseren: “Samen leren voor een
beter leven!”

Daarnaast gaat er een nieuwe samenwerking van start. Eind 2011 is er een begin
gemaakt met de samenwerking met Plan Nicaragua. In 2012 zal de
Fundación Marijn een van de partners zijn in het Girl Power project van
Plan. Middels dit project is het de bedoeling om direct met 3.080
meisjes en jonge vrouwen tussen 11 en 24 jaar te werken. Girl Power
wil bereiken dat het hier veel voorkomend (seksueel) geweld tegen
jonge meisjes en vrouwen afneemt. Hiervoor zullen er educatieve,
culture en sportactiviteiten opgezet worden voor de doelgroep, om op
deze manier het belang van gelijke rechten en ontwikkeling van
meisjes en jonge vrouwen promoten. Het project zal plaats vinden in
13 dorpjes in de regio en in 3 wijken van de stad. De Fundación Marijn
richt zich op de drie wijken van de stad. Meer informatie hierover zal te vinden zijn in het
jaarverslag over 2012.
Voor al deze activiteiten hebben wij natuurlijk nog steeds ondersteuning nodig. De
bedoeling is dat Fundación Marijn wat meer op eigen benen komt te staan door
inkomsten te genereren uit onder meer de cursussen die we gaan aanbieden en de
verhuur van de vergaderruimte. Hiervoor zijn concrete plannen opgesteld, waarmee we
in 2012 aan de slag gaan. Voorlopig blijven we echter nog deels van externe financiële
hulp afhankelijk om ons programma te kunnen draaien. Het is en blijft spannend of het
lukt om dit geld bij elkaar te krijgen. De fondsenwerving in Nederland zal met name
hierop gericht zijn. Daarvoor staat al een aantal activiteiten gepland, waaronder een
tweede editie van de (in 2009 erg succesvolle)
Gelukszaaiersdag: een dag voor donateurs, vrienden
en bekenden, om hen te bedanken voor de steun aan
de Stichting Marijn en te vertellen wat er met hun
geld gebeurd is. In 2012 bestaat de Stichting Marijn
vijf jaar; een mooie aanleiding om stil te staan bij
wat bereikt is en wat er nog moet gebeuren. Ook zal
de Stichting Marijn in 2012 weer deelnemen aan Vat oe fiets op Hemelvaartsdag, en
zullen we op vele braderieën en festivals aanwezig zijn.
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Als onderdeel van de bijdrage van LBSNN is een bedrag toegekend voor
het maken van een korte documentaire te kunnen maken van de
verschillende projectactivite iten in Nicaragua, om de donateurs en
belangstellenden een duidelijker beeld te geven van wat de Fundación
Marijn precies doet. Deze korte film zal door een plaatselijke filmmaker
gerealiseerd worden zodat we in Nederland op scholen, tijdens
voorlichtingsbijeenkomsten en bij presentaties aan bedrijven, duidelijk
kunnen laten zien wat er met de donaties gebeurt. De film zal
verschillende aspecten belichten van de regio waar de Fundación Marijn
werkt, en inzicht geven in de sociale en economische problematiek die
daar speelt. Daarnaast zullen de lopende activiteiten belicht worden, en de resultaten die
de Fundación Marijn tot dusver geboekt heeft.
Meer en actuele informatie over de projecten en activiteiten vindt u op
www.stichtingmarijn.nl.

Wij hopen ook in 2012 weer op uw steun te mogen rekenen!

Jet van Os, Nicaragua:
“Het was geweldig om gedurende het hele jaar
2011 de betrokkenheid te zien van veel mensen
en bedrijven in Nederland bij ons project. Hartelijk
dank aan allen, en we hopen van harte dat die
betrokkenheid in 2012 blijft voortduren!”

7. Financieel
Net als in voorgaande jaren, is ook in 2011 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. Uit kostenoverweging is ook géén CBF keur aangevraagd.
Op de volgende pagina’s treft u de toelichting op de resultatenrekening over 2011.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
Voor de financiële jaarverslaglegging is de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende Instellingen waar mogelijk
gevolgd.
Algemeen
De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen jaar ultimokoers.
Vaste Activa
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs en verminderd met gecumuleerde
afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur van de desbetreffende
activa en worden lineair berekend.
Voorraden
De voorraad is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen.
Voor zover noodzakelijk, zijn voorzieningen voor incourantheid in mindering gebracht.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening
voor oninbaar te achten vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Ontvangen donaties
Alle ontvangsten worden verantwoord tegen de nominale waarde

Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa, welke lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de
verwachte levensduur van de betreffende activa.
Andere Bedrijfskosten
Alle andere bedrijfskosten worden bepaald op basis van de uitgaafprijs.
De bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011
ACTIVA

31-dec-10

31-dec-11
€

VASTE ACTIVA
Website

€

1.818

€

1.570

€

1.818

€

1.570

€
€
€
€

969
34
1.003

€
€
€
€

562
33
595

Rabobank 1134.19.864
Rabobank 1024.763.749
MoneYou 2624.56.043

€
€
€
€

159
200
10.046
10.405

€
€
€
€

313
3.100
4
3.417

TOTAAL ACTIVA

€

13.226

€

5.582

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad drukwerk
Debiteuren
Overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve
Bestemming Reserve

31-dec-10

31-dec-11

€
€

-930
13.127

€
€

5.404
-

€

12.197

€

5.404

Crediteuren
Vooruit ontvangen
Nog te betalen kosten

€
€
€
€

350
75
604
1.029

€
€
€
€

75
103
178

TOTAAL PASSIVA

€

13.226

€

5.582

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
VASTE ACTIVA

Website; opgeleverd 5 juli 2009 door Reclamemak(k)kers
Boekwaarde 1 januari
In- en desinvestering
Afschrijving 20% van de aanschafwaarde
Boekwaarde einde boekjaar

2010

€
€
€
€

2.377
-559
1.818

Aanschafwaarde
Cumulatieve Afschrijvingen

2011

€
€
€
€

1.818
416
-664
1.570

€
€
€

3.213
-1.643
1.570

€
€
€
€

969
-407
562

€
€
€

1.628
-1.066
562

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad drukwerk
Het drukwerk wordt in 4 jaar afgeschreven.
Het betreft briefpapier, enveloppen, posters en folders
Boekwaarde 1 januari
Investering(en) in boekjaar
Afschrijving 25% van de aanschafwaarde
Boekwaarde einde boekjaar

€
€
€
€

937
439
-407
969

Aanschafwaarde
Cumulatieve Afschrijvingen

Debiteuren

€

-

€

-

€

34

€

33

€
€
€

9.809
-10.739
-930

€
€
€

-930
6.334
5.404

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
LIQUIDE MIDDELEN
De tegoeden staan ter vrije beschikking en zijn direct opneembaar.
Daarnaast vallen alle tegoeden onder het Nederlandse
Depositogarantiestelsel.
EIGEN VERMOGEN
Saldo 1 januari
Resultaat boekjaar
Saldo einde boekjaar
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BESTEMMINGSRESERVE
Multi Functioneel Centrum
Toevoeging
Onttrekking
Saldo einde boekjaar

€
€
€
€

13.705
13.127
-13.705
13.127

€
€
€
€

13.127
-13.127
-

€
€

350
75

€
€

75

€
€
€

13
74
517

€
€
€

83
20

€

604

€

103

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren, nog te betalen voor website
Vooruit ontvangen ondersteuning kinderen (jaarbetaling)
Nog te betalen betreffen kosten:
Webhosting
Rente, provisie en kosten 4e kwartaal Rabobank
Nog af te rekenen met Fundación Marijn
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WINST- EN VERLIESREKENING 2011

2010

2011

Ontvangen donaties

€

30.245

€

50.153

Subsidie Overheid

€

-

€

36.665

Ontvangsten uit markten:

€

933

€

493

Besteed aan doelstelling:

€

-26.127

€

-79.209

Kosten fondsenwerving

€

-940

€

-130

Algemene Bestuur kosten Nederland
Koersverschillen overboekingen

€
€
€

-1.273
-103
-1.376

€
€
€

-1.085
-51
-1.136

Afschrijvingen

€

-559

€

-664

Financieringslasten/baten

€

212

€

162

Toevoeging aan Bestemmingsreserve bouw MFC

€

-13.127

€

-

RESULTAAT

€

-10.739

€

6.334
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2011
2010

2011

Ontvangen donaties
Particulieren
Donaties Bedrijven/Instellingen

€
€

2.195
401

€
€

3.622
550

€
€

3.065
10.062

€

13.127

€
€
€
€

7.531
35.331
-10.000
32.862

Collecte bussen bij D'n Bakker en Eeterij Smul'ders
Help een kind naar School

€
€

152
14.370

€
€

39
13.080

Totaal ontvangen donaties:

€

30.245

€

50.153

Subsidie van Overheid
LBSNN/NCDO 2e fase MFC
LBSNN/NCDO voorlichting
NCDO, project Repro

€
€
€

-

€
€
€

33.920
2.725
20

Totaal subsidie Overheid

€

-

€

36.665

Ontvangsten markten:
Opbrengsten markten
Inkopen Masaya markt, Nicaragua
Saldo marktopbrengsten:

€
€
€

1.143
-210
933

€
€
€

616
-123
493

Besteed aan doelstelling:
Help een kind naar school
Bouw Multi Functioneel Centrum

€
€

-14.355
-15.094

€
€

-14.445
-64.489

Onttrekking aan Bestemmingsreserve MFC
Exploitatiekosten Puerto Cabezas (Bilwi):
Energie- en telefoonkosten
Kantoormaterialen
Vervoerkosten
Onderhoud
Huisvesting
Ondersteuning
Overige kosten
Personeelskosten
Personeelskosten beveiliging

€

13.705

€

13.127

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-301
-220
-47
-131
-422
-194
-52
-6.758
-2.260

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-351
-502
-294
-400
-140
-267
-364
-8.040
-3.044

Saldo besteed aan doelstelling:

€

-26.127

€

-79.209

Gelabelde donaties:
Particulieren
Donaties Bedrijven/Instellingen
af: doorbetaling aan Wilde Ganzen
Totaal gelabelde donaties
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KOSTEN FONDSENWERVING
Reiskostenvergoeding
Representatie
Kosten Online Doneren
Project RePro
Saldo kosten fondsenwerving:
ALGEMENE BESTUURSKOSTEN NEDERLAND
Administratiekosten
Drukwerk en portkosten
Contributies / abonnementen
Internetkosten; webhosting en domeinnaam
Kosten betalingsverkeer binnenland
Kosten betalingsverkeer buitenland
Overige algemene kosten

Koersverschillen overboeking
Verschil in berekende en afgerekende overboekingen naar Nicaragua
AFSCHRIJVINGEN
Website
FINANCIERINGSLASTEN / BATEN
Ontvangen rente spaarrekening

€
€
€
€
€

-800
-113
-27

€
€
€
€
€
€
€
€

-322
-418
-26
-71
-158
-278

-940

€
€
€
€
€

-25
-96
-9

-130

-1.273

€
€
€
€
€
€
€
€

-250
-445
-27
-50
-169
-144

-1.085

€

-103

€

-51

€
€

-559
-559

€
€

-664
-664

€
€

212
212

€
€

162
162
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