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Inleiding 

Ook dit jaar werden onze activiteiten beinvloed door de covid 19, er waren geen 

medische brigades en tandartsen mogelijk. Wel werd er lesgegeven. Een nieuwe 

begunstigde voor de voedselpakketten. Er was ook tweemaal een uitwisseling met een 

leraar over vogels tijdens de lessen milieu educatie. Bovendien hebben we nu een 

nieuwe technische academie in ons schoolgebouw. 
 

De politecnico españa middelbare school  

De school heeft weer een jaar afgestudeerde leerlingen gehad en heeft op het 

moment 26 leerlingen presidencial ondanks de covid 19. 

 

ACADEMIE VOOR TECHNISCH ONDERWIJS EN-HACORE 

Sinds december zit er nu naast het politecnico españa en helping teh community ook 

een technische academie in het schoolgebouw op de zaterdagen en zondagen met o.a. 

cursussen in Engels, verpleging, apotheker assistente, kapper, schoonheidspecialist, 

computerles. 

 

Botanische schooltuin El Arbol 

 

Sinds vijf jaar onderhouden vrijwilligers van de stichting de botanische schooltuin. 

Er zijn 25 leerlingen in twee groepen verdeeld voor sociale afstand in de klas. Een 

groep van 7 tot en met 11 jaar en een groep van 11 tot en met 15 jaar. 

In de vlindertuin hebben we nu bijen in het insectenhotel en honing in de bijenkasten 

met meloponi bijen , er werden nieuwe bloeiende struiken en planten gezet in de 

vlindertuin. Met dezelf geproduceerde compost werd groententeelt geleerd aan de 

leerlingen en werden pipianes geoogst samen met de nieuwe leraar milieu educatie 

Francisco Lopez. 

 

Medische brigades 

Deze hebben we niet kunnen houden de situatie met de covid 19 te ernstig om nog 

een samenscholing van zieke mensen te kunnen houden helaas. 
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Kinderproject met Giselle Rondeltap 

Onze leerlinge Rosita krijgt van Giselle een maandelijks voedsel en hygiene pakket 

vanwegen de extreme armoede waarin zij leeft. Ze komt altijd netjes op tijd naar de 

lessen `s middags van 2 tot 4 uur. Ze heeft ook een goed rapport op de basisschool.  

Giselle betaalt ook de bijlessen in Engels en Spaans, lezen, schrijven, spreken en 

rekenen. De vastenaktie betaalde de gezondheidslessen en milieu educatie. 

De coördinator van dit programma is David Berrios, hij heeft een lesbevoegdheid. Het 

Engelse lesprogramma is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, waardoor 

de deelnemers het traject kunnen afsluiten met een nationaal geldig diploma. 

Er is twee maal uitwisseling geweest met de milieu educatielessen, een leraar uit 

Diriamba Osley Reyes kwam lesgeven over vogels aan de leerlingen. In het voorjaar op 

de nationale vogeltellen dag in mei in de zeearm Estero Real. In het najaar gingen de 

leraren en leerlingen gingen op bezoek in las peñitas naar het natuurreservaat Isla Juan 

Venado waar o.a. veel reigersoorten, ooievaars, ijsvogels en lepelaars werden 

geobserveerd. Ook werd het station voor uitbroeden van beschermde 

zeeschildpadsoorten bezocht. 

Ter afsluiting van het schooljaar kregen alle leerlingen als beloning een rugzak vol met 

schoolspullen voor het volgend jaar. De tuin en het klaslokaal bevinden zich in een 

slechte wijk. De gezinssituatie voor de kinderen is moeilijk, armoede en kinderarbeid 

zijn veel voorkomende sociale problemen. Als de kinderen ‘s-middags naar de bijlessen 

komen, is dat een mooi en positief resultaat, waar we trots op zijn. 

Ook in 2021 werkten we samen met MINED het ministerie van onderwijs en kregen we 

een goedgekeurd lespan samen met hen. Er wordt maandelijks, trimestraal en 

semestraal verslag ingediend en er is uitwisseling. 

 

Kerstaktie 2021 

De kerstaktie was in 2021 heel cultureel me, poezie, dans, spelletjes, weer rugzakkeen 

voller deze keer met schoolmaterialen. Een echte hamburgerkar met patat was 

aanwezig. Sommige kinderen hadden dat nog nooit gegeten. 

Piñatas vol met snoepjes en een zakje snoep voor ieder kind. Kadootjes voor de 

winnende kinderen bij de milieu educatie competentie, het engelse spellingsspel en 

mathematicaspel. 
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Helping the community project 

Dit project is haar zevende jaar ingegaan en staat onder leiding van de leraar David 

Berrios en geeft engelse les aan 24 kinderen vanaf 7 jaar en jongvolwassenen. In 

voorbereiding zijn voor het jaar 2022 een jeugd leesclub en een jeugd natuurclub 

 

Bestuur 

Het bestuur is nog in dezelfde samenstelling als vorig jaar en overlegt regelmatig via 

een whatsappgroep, men wisselt (foto)materiaal en informatie uit. Zo wordt het 

bestuur in Nederland meer betrokken bij het dagelijkse werk van de vrijwilligers in 

Chinandega.   

 

Het lokaal bestuur In Nicaragua bleef ook gelijk aan het jaar ervoor, de leden zijn: 

Saskia van Vuuren  voorzitter, coördinatie van het project 

David Berrios vice voorzitter, Engelse lessen en begeleiding van vrijwilligers 

Felix Almendaris, penningmeester 

Angela Berrios, coördinatie van de medische brigades, gezondheids- en 

natuurgeneeswijze lessen  

 

 

 

 

 

Samenwerking met TIME4Life International, Modena, Italië  

 

 

Met geld van Time4life geeft de stichting nu al voor het vierde jaar elke maand een 

voedsel- en hygiëne pakket ter waarde van € 100,- aan twee weesmeisjes Brenda en 

Cinthia uit de wijk El Limonal. Hun moeder en nu ook hun oma zijn overleden Een 

vriendin van de moeder heeft deze kinderen onder haar hoede genomen.  

Tevens heeft Time4life geld gegeven om een jonge moeder te helpen met haar baby 

met maandelijkse medische zorg, hygiene en voedselpakketten ter waarde van 100 

euro. 

 

 

 

Created with
PDFBear.com



                

 Jaarverslag  2021        

4 

 

 

 

 

Website 

 

De website van de stichting www.elarbol.nl wordt door webmaster Peter Kenninck 

bijgewerkt met het laatste nieuws.  

De facebookpagina van de stichting www.facebook.com/foundationelarbol wordt ook 

geüpdate.  

We hebben op het moment 1243 likes. De Instagram account: foundationelarbol krijgt 

regelmatig updates over de botanische tuin, de school, de Engelse lessen, bijlessen, 

medische brigades, voedselpakketten en kerstactie in de vorm van beeldmateriaal.  

Dit geeft een goed inzicht in ons werk ter plaatse. We hebben 1109 berichten gepost 

en 317 volgers.  

 

Financieel jaarverslag 2020 

 

De stichting staat nu ruim twaalf jaar ingeschreven als juridische rechtspersoon, in het 

register van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nicaragua (MIGOB). Het 

financieel jaarverslag 2021 is op tijd ingediend bij de overheid en goedgekeurd. 

De stichting voldoet aan de nieuwe eisen opgesteld door de Nicaraguaanse regering, 

volgens de nieuwe wet 1040  AGENTES EXTRANJEROS  van het ministerie van 

binenlandse zaken. Tevens voldoen we aan de wetgeving van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs.  Er is voldaan aan de verplichting 

een accountantsverklaring te overleggen opgesteld door een CPA voor het financieel 

verslag. 

 

 

Samenvatting 2020 

De politecnico españa school en helping the community lopen goed 

De botanische tuin heeft nu honing in de  bijenkastjes met meliponia  

En tamajas bijen in het insecten hotel. 

Biologische groententeelt met eigen gemaakte compost. 
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De leerlingen en leraren zijn tweemaal op uitwisseling geweest naar wetlands: de 

zeearm Estero Real en het natuurreservaat Isla Juan Venado. Waar ze samen met 

leraar Osley Reyes vogels observeerden en het zeeschildpad station bezochten. 

 

 

secretariaatadres 

Stichting El Arbol 

P/a Von Sieboldstraat 11 

2771 TL  Boskoop 
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