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Daisy vertelt: 
‘Na 18 april 2018 is een groot deel van de bevolking van Nicaragua opgestaan 
tegen de huidige regering vanwege het opleggen van onrechtvaardige wet-
ten voor pensioenvoorzieningen. Daarmee ontstond een sfeer van geweld, 
onveiligheid en angst.

Het dagelijks zien van het geweld en de dood van 
onschuldige mensen die ik kende, maakt me zeer 
verdrietig. De onveilige situatie van nu raakt vooral 
de jongeren die we juist ver willen houden van het 
wapengeweld. We kunnen ons niet rustig op straat 
begeven omdat er politieagenten rondlopen, die 
mensen niet langer beschermen maar lastig vallen, 
slaan of doden. 

Begin 2019 heeft de regering nieuwe forse her-
vormingen aangekondigd waardoor de spanning 
verder is gestegen. We zien dat onderhandelingen 
vastlopen, het opnemen van geld bij banken moeilijk 
is en veel Nicaraguaanse broeders en zusters naar 
het buitenland vertrekken. Degenen die achter- 
blijven vragen zich af wanneer het geweld zal stop-
pen. Op dit moment kunnen we alleen maar moedig 
doorgaan in de hoop dat alles spoedig zal veran- 
deren!’

Daisy Berríos, Centro Recreativo

NIEUWSbrief

noodsituatie...

Juan Pablo aan het woord: 
‘Veel Nicaraguanen voelen zich onveilig na de vele gebeur-
tenissen in de afgelopen tijd. Er is veel werkloosheid en de  
prijzen van ons voedsel zijn gestegen. Ook de huisvestingskosten 
zijn omhoog gegaan omdat water en licht duurder zijn. Eigenlijk 
is alles meer gaan kosten. 

Ik heb, dankzij de Stichting Vrien-
denkring Nederland, een salaris 
waardoor mijn familie te eten heeft 
en wij onszelf kunnen helpen. He-
laas hebben anderen veel meer last 
van de crisis. Met de verhoging van 
de sociale premies door de regering 
worden we hard geraakt. We kunnen 
ons echter niet in vrijheid laten horen 
want daarmee lopen we de kans op-
gepakt te worden. De situatie is elke 
dag moeilijker, we weten niet waar 
het naar toe gaat. Elke dag is er weer 
wat.’

Juan Pablo Ortiz, bewaker

Deze keer wijden wij onze nieuwsbrief helemaal aan de noodsituatie in  
Nicaragua.  Een situatie waarvoor de internationale pers niet veel aandacht heeft 
maar waar de inwoners dagelijks mee te maken hebben. Onze mensen ter plaatse 
vertellen hun persoonlijke verhaal. 

“Het dagelijks zien van het geweld en 
de dood van onschuldige mensen die ik 
kende, maakt me zeer verdrietig.”
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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.

Tot slot Nery: 
‘De situatie van ons land verslechtert met de dag, veel mensen  
vertrekken en gaan op zoek naar betere omstandigheden om hun fami-
lies te onderhouden. De regering zegt dat er niets aan de hand is, maar 
de realiteit is anders. Zelfs voor werkenden is het elke dag moeilijker om 
aan basisproducten te komen. Soms koop ik op de markt alleen rijst en 
bonen omdat ik niet genoeg geld heb voor vlees, kaas, groenten. Mijn  
situatie is lastiger omdat ik een kind heb met het syndroom van Down en de 
prijzen van melk, luiers en medicijnen gestegen zijn.

Het doet me pijn om te horen dat andere mensen veel moeite hebben zich 
staande te houden. Zeker mensen zonder werk die hun kinderen maar één 
maaltijd per dag kunnen geven. Veel ambtenaren leven met de angst elk 
moment ontslagen te worden. Door de  belastingverhogingen ontslaan ook 
bedrijven werknemers of het aantal uren wordt verlaagd. Dit laatste over-
kwam een paar neven van mij. Ik hoop dat er snel verandering komt.’

Nery, werkt in onze apotheek

Uit het hart van Zita:
‘De situatie in ons land is aan het verslechteren in plaats 
van aan het verbeteren. De mensen met macht nemen 
maatregelen voor hun eigen bestwil en niet voor die 
van het volk. Hierdoor voel ik me soms ongemakkelijk,  
triest en gefrustreerd. Ik maak me vooral zorgen om het 
welzijn van veel families met kinderen, inclusief mijn  
eigen gezin. Gelukkig heb ik een baan, maar er zijn veel 
mensen zonder werk. Ook mijn echtgenoot is werkloos 
en dat frustreert hem zeer. Uit angst kunnen we niets 
doen maar de behoeftes van het volk zijn zeer groot!’

Zita Bucardo, verantwoordelijk voor het Casa Esperanza

Met uw steun helpen we deze en andere mensen direct ter plaatse, 
zonder tussenkomst van de overheid. Hiermee maakt u daadwerkelijk 
het verschil in hun (over)leven.

“Uit angst kunnen we niets doen maar de  
behoeftes van het volk zijn zeer groot!”


