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Al bijna 40 jaar ondersteunt de stichting Vriendenkring Nederland, het werk in El
Viejo, Nicaragua. Het doel is geld in te zamelen voor onderwijs, gezondheidszorg en
zorg voor invaliden, wezen en vluchtelingen. Ook wil Vriendenkring steun bieden in
geval van hongersnood, noodsituaties en rampen.
Het uitgangspunt van de stichting: Mensen in staat stellen over hun eigen lot te
beslissen, niet belemmerd door honger, ziekte of andere vormen van afhankelijkheid!
De missie is ontstaan om het goede werk van Pater Theo Kint voort te zetten. Stichting Vriendenkring Nederland heeft daarvoor het Pater Theo Kint Fonds ingesteld.
Zoals u weet houden we bestaande vrienden voornamelijk via de nieuwsbrief op de
hoogte van het werk in El Viejo. Ook hopen we hiermee nieuwe vrienden te kunnen
interesseren voor ons werk ter plaatse.
U heeft eerder kunnen lezen dat er het afgelopen jaar een grote verandering heeft
plaatsgevonden. De zusters van de missie zijn teruggeroepen door hun Orde. Om het
mooie werk voort te zetten, hebben wij Maria Lucila en haar team bereid gevonden
de zorg over te nemen voor Casa Esperanza, Centro Recreativo en de Bibliotheek. Zij
zetten zich met hart en ziel in en zijn daarin zeer succesvol.
Helaas is de (gezondheids)zorg in Nicaragua anders dan wij hier in Nederland gewend
zijn. De mensen zijn voor zorg afhankelijk van uw giften. De giften aan de stichting
lopen de afgelopen jaren helaas terug. De begroting van 2018 hebben wij wederom
naar beneden moeten bijstellen. Maria Lucila zet alle zeilen bij om de vaste lasten te
kunnen betalen. Wij hopen dan ook van harte dat u Maria Lucila blijft ondersteunen
zodat zij er niet alleen voorstaat!

TERUGLOOP INKOMSTEN
De donateurs opbrengst is tussen 2013 en 2017 met ruim
30% gedaald. In het eerste
kwartaal van 2018 zien we een
verdere terugval in inkomsten
met ruim 25%.
Door een mooie nalatenschap
in 2017 kunnen we Maria Lucila
stapsgewijs confronteren met
de verlaging in het budget.

Wat laat u na?

De zon krijgt meer ruimte, narcissen bloeien en de vogels
kwetteren naar hartenlust. Er is nieuw leven in aantocht.
Naast ervan te genieten is het misschien ook een moment
om stil te staan bij hetgeen u nalaat, mocht u er onverhoopt
niet meer zijn. Iets nalaten, hoe klein ook, geeft betekenis
aan het leven. Uw gedachtengoed of uw wens kan ermee
voortleven.
Afgelopen jaar heeft de stichting Vriendenkring Nederland
het geluk gehad een nalatenschap te mogen ontvangen.
Samen met de reguliere donaties geeft dit zekerheid dat
we het goede werk in Nicaragua kunnen continueren.
Schenken en nalaten aan stichting Vriendenkring Nederland is fiscaal aantrekkelijk omdat wij een ANBI stichting
zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen successierechten verschuldigd zijn en dat de gehele nalatenschap ingezet
kan worden voor het goede doel.
Nalaten legt u vast in een testament, opgesteld door een

notaris. Dit is vaak een grote stap maar de praktijk leert
dat met het veilig stellen van uw gedachtengoed, ook uw
levensvreugde toeneemt. Zeker als u deze stap in overleg
met uw naasten maakt.
Bij het opstellen van een testament kunt u Stichting Vriendenkring Nederland - Pater Theo Kintfonds - opnemen als
goed doel voor een legaat (een door u vastgesteld bedrag)
of voor een, deel van uw, erfenis. Hiermee weet u zeker dat
u, voortzetting van hulp aan El Viejo, nalaat.

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
Bram Vermeulen - De Steen

Als u wilt weten wat een testament, erfenis of nalatenschap
inhoudt, neem dan contact op met een notaris bij u in de
buurt. Vaak is een kennismakingsgesprek gratis. Vraag hier
wel naar zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Wij kunnen u ook helpen bij het vinden van een notaris.

Historie Pater Theo (Teo) Kintfonds
De hulp van het Pater Theo Kint Fonds richt zich op de stad El Viejo en het noordwestelijke gebied van Nicaragua, het
schiereiland Cosigüina. Dit gebied is zo groot als de provincie Utrecht in Nederland. Het telt ongeveer 80.000 inwoners;
voor de helft kleine boeren die moeten zien te overleven met kleinschalige landbouw, gericht op zelfvoorziening.
Maria Lucilla vertegenwoordigt onze
Stichting in Nicaragua met de Fundación Amigos de Holanda (FAH).
Gegeven de armoede en de grote
werkloosheid in Nicaragua, speciaal
in deze regio, rust er een zware taak
op haar om het structurele verbeteringsproces te begeleiden. We
hebben grote bewondering voor de
prestaties van Maria Lucilla en haar
team. Hun aanpak is efficiënt en effectief.
Als stichting kunnen wij via de FAH,
De dankbaarheid richting Pater Theo is nog groot buiten de politiek om, rechtstreeks
hulp bieden aan juist die bevolkingsgroep die het hard nodig heeft.

Mogen wij aan u voorstellen:

Maria Lucila Cuadra Argüello | 58 jaar
Maria Lucila is ongetrouwd en voormalig zuster in de congregatie van de zusters
Mercedarias. Ze heeft geen kinderen en woont in Managua. Door de week
woont ze in El Viejo in het gebouw van de Stichting. Sinds 2016 is ze in dienst
en heeft de representatieve taak van de Stichting overgenomen van de Zusters.
Daarmee is ze de legale representatie van
de Vriendenkring in Nicaragua, coördineert
ze de verschillende projecten en probeert
de visie van de Stichting Vriendenkring
in Nicaragua uit te dragen. Maria Lucila
begeleidt en coacht het personeel van de
Stichting in Nicaragua, bewaakt de bezittingen en zorgt dat de gelden op de goede
plek terechtkomen. Ze onderhoudt ook het
contact met Nederland.

Steun
pater Theo Kintfonds
St. Vriendenkring | Nicaragua

en maak de allerarmsten
zelf hoofdpersoon
Helpt u mee ons werk voort te
zetten, gebruik dan de bijgesloten
acceptgiro voor uw steun of
maak uw donatie direct over naar

rekeningnummer
NL55 INGB 000 4345 600
t.n.v. pater Theo Kintfonds
Vriendenkring Nederland
Postbus 4884 | 4803 EW Breda
tel. 076 56 00 136
KvK 41103271
ANBI/RSIN nr 009067450
www.vriendenkringnederland.nl
info@vriendenkringnederland.nl

Cristina Isabel Pasos Martinez | 53 jaar
Cristina is de administratrice van de Fundación.
Ze is getrouwd met dokter Mendoza en heeft
twee dochters waarvan een ook arts is.
Ze is sinds 2014 in dienst. Het is een slimme
dame die samen met Maria Lucila de boel runt.
Samen vormen ze het dagelijks bestuur. Cristina
heeft goede ideeën en behoudt het overzicht.

Met ons CBF-certificaat weet
u zeker dat wij transparant
werken en dat de wervingskosten
onder
de
25
procent blijven, in ons geval
zelfs onder de 15 procent. Sowieso
werkt het hele stichtingsbestuur volledig onbezoldigd.

HELPT U MEE DE EXTRA KOSTEN TE DRAGEN?
In nieuwsbrief 3 van 2016 berichtten wij u al over het extra geld dat
nodig is om een aantal aanpassingen mogelijk te maken aan Casa
Esperanza, Centro Recreativo, de Bibliotheek en La Fundación. U heeft ruim
21.000 bijeengebracht. Dit bedrag heb€ 42.368,+ aanpassingen Fundación
ben wij aangevuld uit de nalatenschap
om de aanpassingen te kunnen afronden.
€ 22.368,-

De Stichting geldt ook
voor de fiscus als een
erkend goed doel: over
giften en legaten zijn wij
geen belasting verschuldigd en voor u
is de gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk
op onze site voor meer informatie.

deze nieuwsbrief is gedrukt op biotop papier met milieukeurmerk:
TCF-totaal chloorvrij, FSC Mixed Credit 121942
+ 2 computers bibliotheek
u heeft al 21.000,-

