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Doorzet(s)ters ...

Hallo donateurs,

Het nieuwe schooljaar begon op 24 januari 2022, ondanks 
de economische situatie waarin we ons in dit land bevin-
den. Veel kinderen blijven alléén thuis omdat hun ouders 
vanwege het werk, geëmigreerd zijn naar andere landen 
zoals naar Costa Rica, Panama of de USA. Gelukkig be-
schikken zij over internet. Dit is een onmisbaar hulpmiddel 
bij hun schoolopleiding om lessen te volgen en hun op-
drachten uit te voeren.

Maria Lucila houdt ons vanuit Nicaragua op de hoogte. Scarleth Carrero

Vanaf 2015 werk ik voor de FAH. 
Ik ben begonnen als conciërge 
van het gebouw van de sticht-
ing waarin de administratie en 
de bibliotheek gehuisvest zijn. 
Vanaf 2021 help ik ook in de bi-
bliotheek. Ik heb ervoor moeten 
leren om kinderen, die de bi-
bliotheek bezoeken om informatie te vinden, te kunnen 
helpen. Dat is gelukkig voor mij niet zo moeilijk omdat 
ik, samen met het groter worden van mijn kinderen, de 
gewoonte heb aangeleerd om met hen mee te studeren 
en de boeken en thema’s te bestuderen zodat ik hen kon 
begeleiden.

Elke dag leer je hier iets nieuws omdat de kinderen van 
allerlei verschillende niveau’s en verschillende scholen 
komen, ik probeer ze elke keer te helpen bij het vinden 
van de juiste informatie zodat ze hun schoolopdrachten 
kunnen maken. Het gaat er om dat je weet waar welke 
boeken staan om zo de zoektocht voor de kinderen naar 
de informatie te vergemakkelijken.

Ik ben zelf een alleenstaande moeder met 2 school-
gaande kinderen die ik hier ook kan helpen met hun 
huiswerkopdrachten, zo profiteren wij ook mee van de 
hulp die de FAH ons geeft!

Scarleth Carrero 

Stichting Vriendenkring Nederland stelt al vele jaren de 
bibliotheek Pater Teodoro (Theo) Kint ter beschikking aan 
de bevolking van El Viejo. Dit biedt kinderen met minder 
economische middelen, zoals een internetverbinding, de 
mogelijkheid toch hun huiswerk te maken. We zijn als FAH 
(de Nicaraguaanse vertegenwoordiging van de stichting 
Vriendenkring Nederland) blij dat we op deze manier de 
kinderen kunnen helpen die het, het hardst nodig hebben.

Deze hulp houdt veel meer in dan het bieden van alleen 
internet toegang of de uitleen van de boeken. Bibliothe-
caresse Scarleth begeleidt de kinderen met toewijding, 
voorlichting en een luisterend oor. Ook besteedt ze 
tijd aan de kinderen van wiens ouders, door werk, 
veel van huis zijn. Zoals bijvoorbeeld de kinderen van  
alleenstaande moeders die moeten werken om in hun  
levensonderhoud te voorzien. Veel kinderen moeten na 
hun bezoek aan de bieb thuis verschillende taken doen 
zoals oppassen op hun kleinere broertjes of zusjes. Ze 
draaien op jonge leeftijd een deel van het huishouden, dit 
beïnvloedt hun leerproces.
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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.

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.

Administratieve zaken in Nicaragua

NL55 INGB 000 4345 600

Zelf een 
inzameling 
starten? 

DonatieboxDonatiebox

Vraag dan onze donatiebox aan 
via een email naar 
box@vriendenkringnederland.nl.

Hallo Erik,

Hoop dat jullie nog ‘OK’ zijn in de nieuwe realiteit, met een oorlog welke de 
wereld, en mensen in de Oekraïne in het bijzonder, bezig houdt.

Ik wil graag doorgeven dat we afgelopen week na drie bezoeken aan het mini-
sterie van Binnenlandse zaken, niet alle getuigschriften gekregen hebben,  
alleen de vernieuwing van de inschrijving als buitenlandse agent. Deze is nog 
maar 6 maanden geldig en dat kostte de lieve som van $100.

Volgende week moet ik weer naar Managua om vergelijkbare procedures te 
doorlopen en dan hoop ik te bereiken dat ze ons die belangrijke documenten 
geven. Afgelopen week zaten we zonder internetverbinding door een systee-
momzet-ting, ze zeggen dat het 
morgen weer goed werkt. Ik bericht 
je snel over de resultaten.

Hartelijke groet, Maria Lucila

Nieuwe wetgeving in Nicaragua

Het wordt de NGO’s (niet-gou-
vernementele organisaties, lees:  
goede doelen) in Nicaragua niet  
gemakkelijk gemaakt. De regering 
wil de controle over buitenlandse 
organisaties vergroten en daar 
heeft zij nu wettelijke onderbou-
wing voor gemaakt. De zogeheten 
‘Normativa para la Regulación, 
Supervisión y Sanción de Agentes 
Extranjeros’, kortweg ‘Wet Buiten-
landse Agenten’. Deze is in 2021 van kracht geworden.

De wet dwingt organisaties in Nicaragua om zich in te schrijven in het register 
van ‘Buitenlandse Agenten’ als ze enige vorm van steun uit het buitenland ont-
vangen. De straffen voor het niet-voldoen aan deze verplichting variëren van 
het intrekken van de status als rechtspersoon tot hoge boetes. De regering wil 
zo controle houden over geld dat uit het buitenland Nicaragua binnenkomt.

Er worden ook steeds meer eisen gesteld aan onze rechtspersoon in Nicaragua, 
Maria Lucila, om geld te kunnen ontvangen uit Nederland. Tot nu toe is alles 
nog goed verlopen: het geld komt op de juiste plaats terecht en kan direct aan 
onze projecten besteed worden. Dit is voor onze organisatie een stimulans om 
door te gaan met het inzamelen en doorsturen van gelden. Ik hoop van harte 
dat u ons hierin blijft steunen.

Veel dank namens de Nicaraguanen die uw hulp zo hard nodig hebben. Met 
vriendelijke groet, Erik Ubachs, voorzitter

Eindelijk is één van de benodigde docu-
menten ontvangen.

Maria Lucila’s schrijft over haar  
ervaring met de administratieve 
aanscherpingen in Nicaragua. 
Stichtingsvoorzitter Erik licht toe.

Nieuw CBF logo
Was u het al opgevallen? Het centraal bureau voor fond-
senwerving (CBF) heeft een nieuw logo. Alleen goede 
doelen met een CBF erkenning mogen dit keurmerk vo-
eren. Stichting Vriendenkring NL heeft deze erkenning. 

Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel 
kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat 
de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere 
wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoord-
ing aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.


