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Afgelopen zomer bracht Marthe van Vugt, 
student en kleindochter van een van de 
oprichters van de Stichting Vriendenkring 
Nederland, een stagebezoek aan onze  
Fundacion in Nicaragua. In deze nieuws-
brief delen we graag het verslag van het 
gesprek dat ze had met Zita, een van de 
personeelsleden van de Fundacion. 

Martha vertelt: 
Tijdens mijn stagebezoek aan Nicaragua 
sprak ik met Zita, drijvende kracht achter 
Casa Esperanza. Sinds vier maanden is ze 
moeder van een tweede zoon, Elias. In 
2006 werd ze via de kerk benaderd om in Casa Esperanza te gaan werken. In dit huis kunnen mensen met een beperk-
ing, fysiek, motorisch of mentaal, hun tijd besteden en iets leren. Zo maken de bewoners kaarten, borduursels en vooral  
piñata’s. Hier hebben ze een cursus voor gevolgd en met volle overgave en passie worden de piñata’s in elkaar geknutseld. 

Een plaats voor ‘verloren’ personen
Op de vraag wat de belangrijkste kwaliteit van Casa Esperanza is, antwoordt Zita: “De groep bewoners is heel divers. Casa 
Esperanza richt zich niet alleen op mensen die niet kunnen praten of mensen in een rolstoel. Juist een mix van mensen 
is zo belangrijk.” Graag wil ik ook weten waarom een plek als Casa Esperanza zo waardevol is. Zita zegt daarover: “Por  
muchas cosas’, om veel redenen. Voordat deze plek bestond, zaten deze mensen opgesloten in huis en waren afgesloten 
van de buitenwereld. Ze voelden zich minderwaardig, werden gediscrimineerd en nageroepen. Het zijn ‘verloren’  
personen die door de samenleving niet gezien worden. De regering plaatst hun gegevens in een register maar daar is alles 
mee gezegd. In Casa Esperanza vinden ze een plek waar ze veilig zijn en met elkaar kunnen praten.”

Tijdens mijn verblijf zie ik dat iedereen zijn eigen bezigheden heeft in het huis, de een is constant in de weer met de tuin 
terwijl een ander zich fanatiek op de piñata’s stort. Ze kunnen allemaal hun steentje bijdragen. Bij aanvang had Casa  
Esperanza vier bewoners die niet konden praten. Zita leerde toen gebarentaal om met hen te communiceren. Vier per-
sonen die voorheen in Casa Esperanza kwamen, kregen een baan en stappen nu alleen nog af en toe binnen. Ik was er 
toen één van hen, een jonge vrouw, langskwam. Ze heeft veel buikpijn maar een bezoek brengen aan de dokter is lastig 
omdat ze doof en stom is. Zita vormt het contact tussen haar en de dokter door briefjes te schrijven en te ontvangen.
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Met ons CBF-certificaat weet 
u zeker dat wij transparant 
werken en dat de wervings- 
kosten onder de 25  
procent blijven, in ons geval 

zelfs onder de 15 procent. Sowieso 
werkt het hele stichtingsbestuur volle-
dig onbezoldigd.

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.

Trots op piñata’s 
Via de piñata’s raakte de gemeenschap in El Viejo bekend met Casa Esperanza. 
Steeds meer mensen lopen nu binnen om een piñata te kopen en daar zijn de 
bewoners van Casa Esperanza natuurlijk heel trots op. Toen ik voor het eerst bin-
nenliep vertelden ze me meteen enthousiast over hun taak in het piñata-proces. 

De interactie met de samenleving is een stuk groter voor de mensen van Casa  
Esperanza. De grootste hindernis voor acceptatie blijft echter de familie. Veel 
families hier vinden een handicap lastig en er is veel schaamte. Zita vertelde 
me dat één meisje altijd een paar meter achter haar moeder aan moet lopen.  
Bewoners van Casa Esperanza kunnen ook moeite hebben met sociale omgangs-
vormen. Zita geeft het voorbeeld van een vrouw die volhield dat een zekere man 
haar vriend was. Na lang doorvragen bleek dat deze man haar hand had aan- 
geraakt waarna zij dacht dat dit haar vriend was. Zij moest langzaam leren 
dat het niet zo werkte. Veel van de vrouwen hebben te maken gekregen met  
misbruik. Grenzen aangeven en het verschil zien tussen sociaal geaccepteerd en 
ongeaccepteerd gedrag, is moeilijk.

In het huis komen twee jonge mensen, broer en zus. Toen ik aankwam, was de 
jongste jarig en werd 27. Beiden hebben ze Fibromyalgie (een aandoening waar-
bij je last hebt van chronische pijn in je spieren en bindweefsel). Zij kan geweldig 
schilderen en maakt kaarten ondanks dat ze haar handen maar een beetje kan 
bewegen. Op sommige dagen lukt dit niet met als gevolg somberheid. In Casa 
Esperanza is ook daar ruimte voor. 

Hulp blijft essentieel
Op mijn vraag of Casa Esperanza in de toekomst misschien zonder financiële hulp 
zou kunnen antwoordt Zita: “Projecten als deze kunnen niet zelfstandig worden 
omdat de omzet daarvoor te laag is. Financiële steun blijft enorm belangrijk want 
het is voor deze mensen de enige plek waar ze terecht kunnen.” Casa Esperanza 
helpt ook bij medische behoeften waarin families vaak niet kunnen voorzien. 
Denk bijvoorbeeld aan rolstoelen, een corset of medicijnen. Zita zegt hierover: 
“Het is erg moeilijk om met beperkte voorzieningen in deze zware lasten te 
voorzien. De mensen krijgen een klein beetje geld voor persoonlijke spullen. Zo 
leren ze ook met geld om te gaan.” 

Zita sluit af: “Ik help de mensen hier maar ze helpen mij ook. Ik voel me geen 
typische Nicaraguaanse die deze mensen niet ziet staan. Zij leren mij om anders 
te denken en daarnaast ook om georganiseerd te zijn. Een vrouw die hier al een 
tijdje komt, heeft altijd alles op orde. Ze komt stipt op tijd, het eten is geregeld en 
haar kleding is verzorgd. Dit soort routines zijn voor de bewoners heel belangrijk 
en daar leer ik ook weer van.”

Dankzij uw donaties kan Casa Esperanza hulp blijven geven aan deze kwetsbare 
groep in El Viejo.

Mogen wij aan u voorstellen:

Nicolas Alberto Aguirre 
Villalobos | 53 jaar

  Nicolas is bewaker van het Centro 
Recreativo. Hij is getrouwd, heeft drie  

kinderen en woont in El Viejo.
Sinds 2001 werkt hij bij de FAH. In het 

Centro Recreativo zorgt hij ook voor het 
onderhoud en bereidt bijeen- 

komsten en sportavonden voor.

Zita voor Casa Esperanza

Via Vriendenkring steunt u het werk van  
Maria Lucilla en haar team. Allen zijn zij in  
dienst van de stichting en maken met hun 
passie en toewijding de projecten in El Viejo  
mogelijk. Ditmaal stellen wij Nicolas aan u voor. 


