
Nicaragua blijft in onzekerheid verkeren; het aantal besmettingen blijft stijgen  
evenals de omvang van de pandemie. Officieel weten we echter van niets. De  
regering en de president blijven de waarheid achterhouden.
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Sporten als remedie

Beste donateur,

Nadat het Centro Recreativo (CR) in de stad El Viejo bijna een jaar gesloten is geweest 
in verband met de pandemie, hebben we in februari 2021 de activiteiten weer hervat.

We hanteren de Covid-maatregelen (mondkapje verplicht, temperatuurcontrole, 
desinfectie van de handen met alcohol).

De leerlingen van het College van de Onbevlekte Ontvangenis,  waarmee de FAH  
(Fundación Amigos de Holanda) een samenwerkingsverband heeft voor het gebruik 
van de sportvoorzieningen omdat het daarvoor zelf geen ruimte heeft, bezoeken 
dagelijks  in groepen met hun gymleraar het CR. Na schooltijd is het centrum geopend 
voor jongeren die komen zaalvoetballen of basketballen.

De jeugd gebruikt deze recreatieruimte graag, ook al omdat het CR centraal en veilig 
gelegen is. Als bijdrage in de kosten van onderhoud is de entree voor het CR 10  
cordoba per persoon (€0,30). Dat is natuurlijk niet veel, maar vanwege de slechte 
economische situatie in het land vinden we het beter voor de jongeren dat ze hun tijd 
doorbrengen in het CR met sportieve activiteiten dan op straat waar ze blootgesteld 
worden aan drugs.

Bovendien is er een kiosk waar frisdrank, water en snacks verkocht worden aan 
mensen in het CR, dus ook de schoolkinderen. Deze is ook open wanneer er jeugd-
wedstrijden gespeeld worden. Een andere manier om geld voor het onderhoud van 
het CR te genereren is het verhuren van de ruimte voor activiteiten in het weekend, 
en hoewel dat niet vaak is hebben we er toch wat reparaties van kunnen betalen.

In de regentijd hebben we grote problemen met de speelvelden omdat het dak lekt 
en behoorlijk beschadigd is en de kosten om dat te repareren nogal hoog zijn.

In samenwerking met het Ministerie voor het Gezin (Mifam) en het Nationaal Insti-
tuut voor Technologie (Inatec) zijn er cursussen Koken en Bakken opgezet. Een groep 
bestaat uit 21 personen, grotendeels jonge vrouwen, met als doel ze handvatten te 

Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte. Ook daar is het corona virus 
aanwezig. Wij delen graag haar verhaal.

Ministerie voor het Gezin 
(Mifam)

Het Ministerie voor het Gezin zorgt 
voor sociaal beleid ter bevordering, 
preventie en bescherming van de 
rechten van meisjes, jongens, ado-
lescenten, oudere volwassenen en 
hun gezinnen. Speciale aandacht is 
er voor hen die in grote achterstand, 
kwetsbaarheid of risico verkeren. 

Nationaal Technologisch  
Instituut (INATEC) 
Het INATEC is een instelling van de 
Regering van Verzoening en Natio-
nale Eenheid, dat gratis technisch 
en technologisch onderwijs van 
hoge kwaliteit garandeert aan Nica-
raguaanse gezinnen.

Spelers en toeschouwers maken gebruik van de overdekte sportplaats van Centro Recreativo
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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.
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geven zodat ze op korte 
termijn een eigen zaakje 
kunnen opzetten of 
thuis hun vaardigheden 
verder kunnen ontwik-
kelen. Het CR stelt de 
ruimte beschikbaar en 
Inatec en Mifam zorgen 
voor de materialen en 
de cursusleider.

Ook heeft de gemeente 
de ruimte gevraagd voor 
de repetities van een 
koor voor volwassenen, 
hierover zijn we nog in 
overleg.

We leven nog met het 
risico van het Covid- 
virus, net als de rest van 
de wereld, en hoewel 
de vaccins er aan begin-
nen te komen, hebben 
we er nog geen toegang 
toe. We zijn voorzich-
tig en proberen ons te 
beschermen, en om die 
reden ook de jeugd te 
doordringen van het 
belang om elkaar te be-
schermen.

Dank voor uw steun,

Maria Lucila Cuadra

Beste donateur,
De lentekriebels geven energie   
maar ook een ster k ver langen 
om el kaar weer te ontmoeten. 
Voorzichtig kan gekeken wor-
den hoe uitgestelde feestjes en 
ceremonies in de nabije t oekomst 
plaats kunnen vinden. Wel l icht 
wilt u onze donatiebox in uw 
plannen meenemen? 
Een zonnige gr oet ,
Erik Ubachs, v oorzitter
Bent u geïnteresseerd of wilt u een box bestellen?
Neem dan contact met ons op via een email naar box@vriendenkringnederland.nl. 
Natuurlijk kunt u ook via onze website of per brief een aanvraag doen.
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Samenkomen in de kiosk


