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Beste mensen, 
Dit jaar verschijnt onze Nieuwsbrief pas aan het 
eind van het jaar, in plaats van in de 
zomermaanden, zoals u gewend bent. Het corona 
virus heeft ook in Nicaragua veel invloed gehad 
op onze projecten.  Saskia kon hierdoor niet naar 
Nederland komen voor haar nodige rust en voor 
de contacten met vrienden en donateurs. Wij zijn 
dankbaar dat u ons, ondanks alle tegenslag, bent 
blijven steunen met uw aandacht en giften. We 
hopen dat er spoedig een eind komt aan deze 
corona crisis en dat wij in goede gezondheid  
door mogen gaan om een duurzame bijdrage te 
leveren aan de nodige educatie en 
gezondheidszorg in Chinandega . 
 

De covid-19 situatie in Nicaragua 
April en mei waren de zwaarste maanden van het 
virus in Nicaragua en het begon in onze provincie 
Chinandega. Nu is het wat rustiger, minder zieken 
en minder doden. Vanaf 5 mei zijn de lessen en 
de medische brigades gestopt. In oktober werden 
de lessen hervat. In november zijn de nieuwe 
technische lessen begonnen.                 

 
Botanische schooltuin 
De ligging van de botanische schooltuin is naast 
de basisschool in de wijk El Limonal, in de 
nabijheid van de vuilnisbelt. Het  klaslokaal in de 
tuin kreeg een plafond. Er is wederom voor 2020 
een werkplan goedgekeurd door het nationale 
ministerie van onderwijs.  
De praktijklessen: de lessen  biologische 
landbouw en fruitteelt voor de leerlingen en hun 
ouders zijn begonnen. De open vlindertuin werd 
uitgebreid door het planten van nieuwe bloemen. 
Verder zijn in de bomen meer soorten wilde 
orchideeën aangebracht. 

De theorielessen: De bijscholingslessen voor 
kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven 
gingen door De Engelse lessen zijn weer 
begonnen. 
 

Medische brigades 
Iedere maand tot en met maart 2020 zijn er 
medische brigades gehouden in de dokterspost in 
de botanische tuin. Er werden rond de 80 
patiënten, vooral kinderen en vrouwen, voorzien 
van een gratis doktersconsult en medicijnen. We 
combineren reguliere gezondheidszorg met 
natuurgeneeskunde door o.a. onze arts Maria de 
los Angeles Berrios. De artsen van deze brigades 
zijn vrijwilligers uit Nicaragua. Sinds april liggen 
de medische brigades stil door het corona virus. 
In 2021 willen we de brigades weer oppakken. 
Intussen helpen we individueel zieke kinderen en 
vrouwen. 
 

De school Politecnica España en  
Helping the community 
In ons nieuwe schoolgebouw (de voormalige 
meubelwerkplaats) staan computers en worden 
twee soorten onderwijs gegeven: 
1. De school Politecnica España voor het 
middelbaar onderwijs.  
2.Project Helpen The Community voor technisch 
onderwijs en Engelse les. Er komt een opleiding 
voor apothekersassistenten. De boekhoudlessen 
zijn in de maand november begonnen. Dit heeft 
langer geduurd  omdat de school gesloten was 
vanwege het virus. 
 

Kerstaktie 

Deze werd in 2019 en 2020 groots aangepakt en 
gevierd in de botanische tuin met 100 arme 
kinderen. Die  kregen warm eten, drinken, 
spellen, piñata, snoep en houten speelgoed, 
gemaakt in Chinandega zelf. De 24 kinderen die 
de lessen volgen, kregen ook een rugzak en 
schoolartikelen. Dit alles was mogelijk door de 
giften van onze grootste donateur. 



 

Time4Life International 
We werken samen met de Italiaanse organisatie 
Time4Life International uit Italië voor verbetering 
van het leven van de kinderen die op de 
vuilnisbelt werken. Door deze samenwerking zijn 
o.a. voedsel en hygiëne-pakketten mogelijk.    
 

Bisschoppelijke Vastenactie 2019 
De RK parochie Sint Jan de Doper in Gouda, 
bestaat uit de geloofsgemeenschappen in Gouda, 
Moordrecht, Reeuwijk, Boskoop, Waddinxveen 
en Bodegraven. Zij hebben zich ingezet om 
tijdens de vastentijd  geld in te zamelen voor El 
Arbol. Het was een verbluffend resultaat,  
inmiddelsg is het geld goed besteed. Er is nu op 
de botanische tuin een gezondheidspost 
gerealiseerd, een toilet en douche, een schuur en 
een verbeterd klaslokaal. In de tuin is 
druppelbewatering  aangelegd, fruitbomen 
gepoot en een vlindertuin aangeplant. Als er 
voldoende fruit is wordt dit uitgedeeld aan de 
kinderen.  Er worden nu lessen in 
gezondheidszorg, Engels, wiskunde, Spaans en 
milieu gegeven. De bijenkasten en de compost 
verwerkingslessen zijn aan het eind van dit jaar 
gerealiseerd. 
 

Drie nieuwe kinderclubs in de planning 
Zodra het verantwoord is gaan we beginnen met 
drie nieuwe clubs voor kinderen, te weten: een 
leesclub, een schaakclub en een milieu- en 
natuurclub. 
 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Elke dinsdag doet de stichting in Nicaragua mee 
aan een nationale conferentie over Nicaragua, 
gegeven door het ministerie van buitenlandse 
zaken. 
 

Vrijwilliger worden in Nicaragua? 

Wij bieden voor vrijwilligers een stageplek aan in 
de stad Chinandega, voor het  geven van  
computerles, boekhoud- en wiskundeles, Spaanse 
en Engelse taalles aan volwassenen en/of 
kinderen. Ook voor aanleg en onderhoud van de 
botanische schooltuin en het geven van 
milieulessen op scholen, praktische lessen in de 
tuin  en voor assistentie bij medische zaken. 
Neem per mail contact op met Saskia: 
vanvuurensaskia@gmail.com   
 

 

Voorkeur voor digitale Nieuwsbrief 
We sturen onze nieuwsbrief liever digitaal dan 
per post vanwege het  milieu en kostenbesparing. 
U kunt uw mailadres doorgeven aan: 
snabeljf@gmail.com      
                   

Vriend worden van El Arbol 
Saskia werkt geheel vrijwillig zonder eigen 
inkomsten. Om haar werk te ondersteunen  en 
verblijfkosten te kunnen financieren zoeken wij 
donateurs die voor een vast bedrag per maand/ 
jaar “Vriend van El Arbol” willen worden.  Meld 
u dan per mail aan bij ons secretariaat. Wij 
zullen u hier heel dankbaar voor zijn. 
 

Bestuur El Arbol Nicaragua 
Helaas moesten we afscheid nemen van ons lokale 
bestuurslid Juan Alfonso Corea Bravo. Hij studeert nu 
voor een gender master. Hiervoor hebben we een 
zeer goede vervanging gevonden: natuurarts Berrios. 
De samenstelling in Nicaragua is nu: 
Saskia van Vuuren, voorzitter 
Félix Almendares García, jeugd en financiën 
David Antonio Berrios, educatie en vrijwilligers 
María de los Ángeles Berrios, medische zaken 
Dionisio Moya Balmaceda, educatieve zaken 
 

Bestuur El Arbol Nederland 
Saskia van Vuuren, voorzitter 
Annelies van Weezel , vicevoorzitter 
Jeanine Vermeulen, secretaris 
Hans Snabel, penningmeester 
Marijke van Roij, Merel Knipping    
 
Secretariaat Stichting El Arbol, Jeanine Vermeulen, 
(Nieuw adres!)Von Sieboldstraat 11, 2771TL Boskoop. 
e-mail: jeaninevermeulen007@gmail.com 
KvK nr. 41195144     
 

Website: www.elarbol.nl 
 
www.facebook.com/foundationelarbol 
Instagram: foundationelarbol 
Twitter: elarbolnica 
 

Financiële gegevens 
Stichting El Arbol heeft de ANBI-status.  
Hierdoor is uw gift aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. RSIN 807427391 
Uw bijdrage kunt u storten op  
NL09INGB 0007787115 
t.n.v. Stichting El Arbol, Boskoop bij voorkeur onder 
vermelding van het doel van uw gift.  

mailto:vanvuurensaskia@gmail.com
mailto:jeaninevermeulen007@gmail.com
http://www.elarbol.nl/
http://www.facebook.com/foundationelarbol

