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1. Inleiding	  

1.1 Wie	  we	  zijn	  

Onze	  stichting	  is	  een	  kleinschalige	  Nederlandse	  organisatie,	  gevestigd	  in	  
Heemskerk.	  De	  stichting	  draait	  op	  een	  groep	  van	  30	  deskundige	  vrijwilligers,	  
zij	  zijn	  het	  hart	  van	  de	  stichting.	  Het	  merendeel	  van	  deze	  vrijwilligers	  is	  
woonachtig	  en	  werkzaam	  in	  Nicaragua.	  	  

De	  stichting	  	  is	  opgericht	  op	  26	  september	  1997	  met	  het	  doel	  projecten	  in	  
Nicaragua	  voor	  milieubescherming,	  gender	  

(	  gelijkheid	  tussen	  man	  en	  vrouw)	  en	  werkgelegenheid	  uit	  te	  voeren.	  Dit	  ter	  
bestrijding	  van	  de	  armoede	  en	  ongelijkwaardige	  sociaal,	  maatschappelijke	  
positie	  van	  vrouwen	  in	  Nicaragua.	  

De	  stichting	  heeft	  een	  ANBI	  status	  (	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  Instelling),	  zij	  
heeft	  verder	  geen	  andere	  certificeringen.	  

1.2 Geschiedenis	  	  

In	  het	  jaar	  1993	  werd	  er	  vanuit	  Nederland	  een	  vrouwen-‐bouwbrigade	  
georganiseerd	  naar	  de	  stad	  Chinandega	  in	  Nicaragua.	  Er	  werd	  door	  14	  
Nederlandse	  vrouwen	  een	  vrouwenhuis	  en	  vrouwenkliniek	  verbouwd.	  Ook	  
werden	  er	  4	  Nicaraguaanse	  werkloze	  vrouwen	  technische	  vaardigheden	  
geleerd.	  De	  oprichtster	  en	  voorzitster	  van	  de	  stichting	  el	  Arbol,	  Saskia	  van	  
Vuuren,	  nam	  deel	  aan	  deze	  vrouwen	  -‐	  bouwbrigade	  en	  gaf	  in	  1994	  hieraan	  
vervolg	  door	  met	  de	  4	  Nicaraguaanse	  vrouwen	  te	  gaan	  bouwen	  in	  arme	  
wijken	  in	  Chinandega	  met	  fondsengeld	  ingezameld	  in	  Nederland.	  	  

	  

In	  1995	  werd	  er	  een	  stuk	  grond	  met	  gebouw	  in	  het	  centrum	  van	  Chinandega	  
gekocht.	  Dit	  pand	  werd	  verbouwd	  samen	  met	  4	  vrouwen	  tot	  een	  timmer-‐	  en	  
meubelwerkplaats.	   Vier	   Nicaraguaanse	   vrouwen,	   die	   meewerkten	   aan	   de	  
bouwbrigade,	   startten	   hun	   eigen	   bedrijf	   met	   een	   startkapitaal	   ingezameld	  
door	  de	  stichting	  in	  Nederland.	  	  



In	  1996	  ging	  Saskia	  terug	  voor	  technische	  ondersteuning	  van	  het	  vrouwen	  
timmer-‐	  en	  meubelbedrijf.	  Vanuit	  hier	  werden	  kleinschalige	  projecten	  
uitgevoerd	  gericht	  op	  gezondheidszorg	  en	  onderwijs	  voor	  de	  arme	  bevolking	  
in	  Chinandega.	  	  

In	  1997	  werd	  de	  stichting	  el	  Arbol	  opgericht	  om	  de	  inzet	  voor	  de	  werkplaats	  
en	  projecten	  in	  Nicaragua	  vanuit	  Nederland	  te	  legaliseren,	  te	  stimuleren	  en	  
beter	  te	  organiseren.	  	  

Sindsdien	  zijn	  er	  vele	  projecten	  uitgevoerd	  met	  als	  hoogtepunt	  100	  daken	  
voor	  dakloze	  vrouwen	  na	  de	  orkaan	  ‘Mitch’	  in	  1999.	  	  

	  Van	  2001	  tot	  2007	  liep	  er	  het	  duurzame	  bosbouwproject,	  waarbij	  een	  480	  
hectare	  stuk	  bos	  werd	  gekocht	  in	  het	  nabij	  Chinandega	  gelegen	  
natuurreservaat	  om	  de	  flora	  en	  fauna	  te	  beschermen	  en	  om	  op	  duurzame	  
wijze	  hout	  te	  produceren	  voor	  de	  werkplaats.	  	  

Er	  werd	  in	  de	  bufferzone	  van	  het	  natuurreservaat	  een	  scholingsproject	  gestart	  
in	  de	  vorm	  van	  een	  agroforestry	  boerderij	  om	  dit	  bos	  te	  beschermen.	  

	  Sinds	  2001	  woont	  en	  werkt	  Saskia,	  de	  voorzitster	  permanent	  in	  Nicaragua.	  
Op	  vrijwillige	  basis	  zet	  zij	  zich	  o.a.	  in	  voor	  de	  activiteiten	  van	  de	  stichting	  El	  
Arbol.	  Zij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  projecten	  en	  het	  
aansturen	  van	  de	  vrijwilligers.In	  2009	  heeft	  zij	  	  de	  universitaire	  studie	  
agrarische	  -‐	  ecologie	  afgerond.	  In	  2014	  ronde	  zij	  haar	  masterstudie	  af	  in	  
plattelands-‐	  educatie	  en	  ontwikkeling	  op	  de	  UNAN	  universiteit	  in	  Léon,	  deze	  
werkt	  nauw	  samen	  met	  de	  Universiteit	  van	  Zaragoza,	  Spanje.	  	  



1.3	   Visie,	  missie,	  kernwaarden	  

De	  visie	  

Stichting	  El	  Arbol	  streeft	  naar	  het	  verbeteren	  van	  het	  milieu	  en	  een	  duurzaam	  
gebruik	  van	  de	  natuurlijk	  hulpbronnen	  door	  de	  lokale	  bevolking	  in	  de	  regio	  
Chinandega	  in	  het	  westen	  van	  Nicaragua.	  

Het	  bestuur	  werkt	  vanuit	  Nederland	  samen	  met	  verschillende	  bestaande	  
Nicaraguaanse	  instellingen	  en	  NGO´s.	  De	  stichting	  kiest	  bewust	  voor	  
kleinschalige	  en	  duurzame	  projecten.	  Uitwisseling	  van	  kennis,	  ervaringen	  en	  
middelen	  door	  bevordering	  van	  bilaterale	  relaties.	  	  

De	  missie	  

Het	  verbeteren	  van	  de	  leef	  -‐	  en	  woonomgeving	  van	  mensen	  en	  dieren	  door	  
de	  economische	  en	  maatschappelijke	  positie	  van	  kansarme	  vrouwen	  en	  
kinderen	  in	  Nicaragua	  te	  versterken.	  

	  

Kernwaarden	  

Gelijkwaardigheid	  

Economische	  en	  maatschappelijke	  zelfstandigheid	  van	  vrouwen	  en	  meisjes	  
bevorderen	  is	  de	  meest	  effectieve	  manier	  om	  de	  samenleving	  te	  verbeteren.	  

Een	  goed	  milieu	  begint	  bij	  jezelf.	  Het	  milieu	  beïnvloedt	  het	  welbevinden	  van	  
de	  mens	  fysiek,	  economisch	  en	  geestelijk.	  

Duurzaamheid	  is	  het	  uitgangspunt	  van	  al	  onze	  projecten	  zowel	  als	  
doelstelling	  van	  een	  project	  maar	  ook	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  projecten.	  	  

De	  organisatie	  in	  cijfers	  

De	  stichting	  el	  Arbol	  is	  een	  kleinschalige	  stichting.	  

De	  stichting	  draait	  volledig	  op	  gemotiveerde	  vrijwilligers	  zo	  wel	  in	  Nederland	  
als	  in	  Nicaragua.	  

De	  stichting	  heeft	  de	  volgende	  projecten:	  

1. Botanische	   schooltuin.	   Er	   werd	   in	   2015,	   2136	  m2	   grond	   aangekocht	  
dat	   nu	   in	   beheer	   en	   bezit	   is	   van	   de	   stichting	   direct	   gelegen	   aan	   de	  
baisischool	  ojo	  de	  agua	  aan	  de	  rand	  van	  Chinandega.	  Hiermee	  worden	  
ongeveer	   1500	   kinderen	   bereikt	   die	   op	   de	   naastgelegen	   vuinisbelt	  
werken.	  	  



2. Praktische	   milieu	   educatie	   lessen	   voor	   het	   basis	   onderwijs	   in	   de	  
botanische	  tuin.	  

3. Bevorderen	  van	  sociale	  en	  economische	  zelfstandigheid	  van	  meisjes.	  

4. Helping	   the	   community,	   een	   project	   waarvan	   de	   hoofdactiviteit	   is	  
Engelse	  les	  geven	  aan	  kansarme	  kinderen	  uit	  het	  basisonderwijs.	  

5. In	   samenwerking	  met	   de	   Nicaraguaanse	   vereniging	   Huellas	   Juveniles	  
bestrijden	   van	   ondervoeding	   van	   kinderen	   in	   Corinto,	   d.m.v.	  
voorlichting	  en	  voedselbereiding.	  

6. Kerstaktie,	   sinds	  1998	  deelt	  de	   stichting	  100	   tot	  200	   stuks	   speelgoed	  
uit	   aan	   arme	   meestal	   plattelands	   kinderen.(	   begeleid	   (door	   milieu	  
educatie.?)	  

7. Het	  gebouw	  van	  de	  timmer	  en	  meubelwerkplaats	  Los	  Laureles	  krijgt	  in	  
de	   loop	  van	  2017-‐2018	  een	  andere	  bestemming.	  Gedacht	  wordt	  aan	  
het	   faciliteren	   van	   technische	   beroepsopleidingen	   samen	   met	   de	  
middelbare	   school	   Politecnico	   España	   en	   het	   INATEC,	   het	   Nationale	  
Technisch	  Onderwijs	  Instituut	  van	  de	  overheid.	  

De	  direct	  begunstigden	  zijn	  de	  kansarmen	  met	  speciale	  aandacht	  voor	  vrouwen	  en	  
kinderen	  in	  de	  regio.	  De	  totale	  omvang	  van	  de	  indirecte	  begunstigden	  is	  378.000	  
personen.	  

De	  impact	  in	  de	  regio	  is	  kleinschalig,	  maar	  duurzaam	  door	  de	  samenwerking	  met	  het	  
Ministerie	  van	  Onderwijs	  en	  plattelandsscholen.	  

Er	  komt	  de	  laatste	  6	  jaar	  €4500,00,	  per	  jaar,	  aan	  giften	  binnen	  via	  particulieren	  en	  
kleine	  Nederlandse	  ngo´s,	  zoals	  de	  stichting	  Leo	  Bijl	  te	  Vierhouten,	  de	  stichting	  Eerlijk	  
Delen	  te	  Heemstede	  die	  binnenkort	  over	  zal	  gaan	  in	  een	  andere	  stichting	  en	  de	  
Stichting	  Eerlijk	  Delen	  verdwijnt.	  

De	  stichting	  besteedt	  deze	  binnengekomen	  donaties	  elk	  jaar	  aan	  de	  genoemde	  
projecten.	  

De	  overhead	  is	  ongeveer	  10%	  van	  het	  jaarlijkse	  budget.	  

Er	  is	  sinds	  2016	  een	  nieuw	  samenwerkingsverband	  ontstaan	  met	  de	  Italiaanse	  NGO	  
Time4life	  International	  uit	  Modena.	  Zij	  werken	  met	  kinderen,	  deze	  groep	  komt	  naar	  
de	  botanische	  schooltuin.	  De	  inkomsten	  van	  Time4life	  van	  deze	  NGO	  variëren	  
$10.000	  tot	  24.000	  per	  jaar.	  



	  

2	   Omgevingsanalyse	  

De	  stichting	  is	  werkzaam	  in	  Nicaragua,	  Midden	  –	  Amerika.	  Nicaragua	  is	  na	  Haïti	  het	  
armste	  land	  van	  het	  westelijk	  halfrond.	  Het	  land	  heeft	  5	  miljoen	  inwoners,	  de	  helft	  
van	  hen	  leeft	  van	  minder	  dan	  $1,00	  per	  dag.	  	  	  

El	  Arbol	  is	  werkzaam	  in	  de	  stad	  Chinandega,	  gelegen	  in	  de	  gelijknamige	  provincie	  
Chinandega.	  Deze	  provincie	  ligt	  in	  het	  noord	  -‐	  westen	  van	  het	  land	  tegen	  de	  grens	  
van	  Honduras.	  De	  provincie	  heeft	  een	  hoog	  werkloosheidscijfer,	  ongeveer	  70%	  van	  
de	  beroepsbevolking.	  De	  belangrijkste	  arbeidssectoren	  zijn:	  landbouw,	  handel	  en	  
industrie.	  De	  provincie	  Chinandega	  is	  een	  groot	  producent	  van	  sojaolie,	  suiker,	  rum	  
en	  heeft	  meerdere	  vrij	  handels	  zones.	  Daarnaast	  ligt	  de	  grootste	  haven	  van	  het	  land	  
in	  deze	  regio,	  in	  stad	  Corinto.	  De	  grensovergangen	  van	  Honduras	  en	  El	  Salvador	  zijn	  
op	  maar	  drie	  uur	  rijden	  van	  de	  stad.	  

De	  natuurlijke	  hulpbronnen	  worden	  geëxploiteerd	  op	  een	  niet	  duurzame	  manier,	  wat	  
het	  milieu	  en	  de	  bevolking	  van	  Chinandega	  in	  gevaar	  brengt.	  Dit	  wordt	  o.a.	  
veroorzaakt	  door	  de	  grootschalige	  conventionele	  landbouw	  met	  gebruik	  van	  
chemische	  gewasbestrijdingsmiddelen	  en	  de	  ontbossing.	  

Er	  bevinden	  zich	  in	  de	  provincie	  meerdere	  nationale	  en	  internationale	  beschermde	  
natuurgebieden,	  die	  bedreigd	  worden	  door	  een	  grote	  bevolkingsdruk,	  de	  
economische	  slechte	  positie	  van	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  bevolking	  en	  een	  overheid	  
die	  weinig	  bescherming	  biedt.	  

Om	  werkloosheid	  te	  kunnen	  bestrijden	  is	  er	  goed	  onderwijs	  nodig,	  stimulering	  van	  
het	  ondernemerschap	  en	  een	  goed	  milieu.	  

Het	  Ministerie	  van	  Onderwijs	  schrijft	  in	  haar	  actuele	  beleidsplan,	  dat	  	  milieu	  educatie	  
een	  verplicht	  onderdeel	  is	  van	  het	  basis	  en	  middelbaar	  onderwijs.	  Het	  project	  op	  de	  
scholen	  over	  milieu	  educatie	  sluit	  aan	  bij	  de	  doelen	  van	  het	  ministerie.	  Dit	  zorgt	  voor	  
het	  nodige	  draagvlak	  om	  een	  succesvol,	  duurzaam	  project	  en	  uiteindelijke	  
verandering	  te	  weeg	  te	  brengen.	  	  	  

In	  de	  regio	  Chinandega	  zijn	  verschillende	  (inter)nationale	  ngo´s	  actief,	  de	  meesten	  
zijn	  actief	  op	  het	  gebied	  van	  armoedebestrijding.	  Er	  zijn	  slechts	  weinigen	  die	  werken	  
op	  het	  gebied	  van	  milieubescherming	  en	  gender.	  	  



Door	  samen	  te	  werken	  met	  overheidsinstellingen	  en	  lokale	  ngo’s	  wordt	  het	  draagvlak	  
vergroot	  en	  is	  de	  kans	  op	  het	  succesvol	  uitvoeren	  van	  duurzame	  projecten	  en	  
verandering	  groter.	  	  

Doelgroep	  

De	  doelgroep	  van	  de	  stichting	  wordt	  gevormd	  door	  de	  meest	  kwetsbaren	  uit	  de	  
samenleving	  van	  de	  regio	  Chinandega	  in	  Nicaragua.	  Dit	  zijn	  de	  vrouwen	  en	  kinderen.	  

Sinds	  2015	  is	  er	  een	  nauwe	  samenwerking	  tussen	  de	  stichting	  El	  Arbol	  en	  de	  
Italiaanse	  organisatie	  Time4life	  International	  uit	  Modena.	  

Stichting	  El	  Arbol	  vertegenwoordigt	  officieel	  deze	  organisatie	  naar	  de	  Nicaraguaanse	  
overheid.	  We	  werken	  samen	  aan	  het	  verbeteren	  van	  de	  levensomstandigheden	  van	  
de	  vrouwen	  en	  kinderen	  in	  de	  wijk	  el	  limonal	  ,	  de	  armste	  wijk	  in	  Chinandega.	  

Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  lokale	  ngo´s,	  met	  de	  jeugdvereniging	  Huellas	  Juveniles	  
het	  terugdringen	  van	  ondervoeding,	  met	  de	  vrouwenorganisatie	  Red	  de	  las	  Mujeres	  
wordt	  gewerkt	  aan	  vrouwenrechten	  en	  tevens	  wordt	  er	  samengewerkt	  met	  het	  
Ministerie	  van	  Onderwijs	  en	  scholen.	  

	  



	  

3	   Doelen	  	  

A.	  Milieubescherming	  	  

Invulling	  van	  de	  doelstelling	  door	  

1. Praktische	  milieu	  educatie	  in	  de	  botanische	  tuin.	  	  

2. Opbouwen	  van	  de	  botanische	  tuin.	  

B.	  Gender:	  empowerment	  van	  vrouwen	  en	  meisjes	  

Invulling	  van	  de	  doelstelling	  door	  

1. Gezondheidsvoorlichting	  gericht	  op	  preventie	  van	  tiener	  zwangerschappen	  en	  
soa.	  

2. Bewustwording	  door	  verspreiding	  van	  het	  blad	  ‘La	  Boletina	  

	  

C.	  Werkgelegenheid	  bevorderen	  en	  armoede	  bestrijden	  

Invulling	  van	  de	  doelstelling	  door	  

1. Faciliteren	  van	  technische	  beroepsopleidingen.	  

2. Samenwerking	  met	  de	  Nicaraguaanse	  jeugdvereniging	  Huellas	  uveniles	  ter	  
bestrijding	  van	  de	  ondervoeding	  bij	  jonge	  kinderen	  van	  0	  tot	  15	  jaar.	  

	  



	  

4	   Voorgenomen	  activiteiten	  

Milieu	  educatie	  voor	  leerlingen	  van	  basis-‐	  en	  middelbaar	  onderwijs	  wordt	  gegeven	  
op	  een	  plattelandsscholen	  en	  in	  de	  stad..	  

De	  theorielessen	  gaan	  over	  beschermde	  natuurgebieden,	  bedreigde	  diersoorten	  en	  
een	  duurzaam	  gebruik	  van	  de	  natuurlijke	  hulpbronnen.In	  de	  praktijklessen	  wordt	  de	  
biologische	  moestuin	  aangelegd	  in	  de	  botanische	  tuin.	  	  

Het	  introduceren	  van	  een	  nieuwe,	  educatieve	  methode	  in	  Nicaragua	  genaamd	  “Aula	  
Verde”,	  groen	  klaslokaal	  waarbij	  er	  lesgegeven	  wordt	  in	  de	  tuin,	  als	  klaslokaal	  op	  een	  
hele	  dynamische	  en	  praktische	  wijze.	  Deze	  methodiek	  is	  ontwikkeld	  door	  een	  
stichting	  van	  privé	  natuurgebieden	  in	  Nicaragua,	  maar	  wordt	  nog	  niet	  ingezet	  in	  de	  
regio	  Chinandega.	  De	  stichting	  biedt	  de	  lesmaterialen	  aan.	  

Muurschildering	  over	  de	  natuur	  op	  het	  gebouwtje	  van	  de	  tuin.	  

Inrichten	  van	  het	  gebouwtje	  op	  de	  tuin	  tot	  gereedschapsschuur,	  
gezondheidscentrum	  met	  o.a.	  natuurgeneeswijze.	  Bewakerswoning	  voor	  de	  tuin.	  

Aanleggen	  van	  een	  vlinder-‐	  en	  bijentuin.	  

Aanleggen	  van	  kikkerkwekerij.	  

Aanleggen	  van	  een	  vissenbassin.	  

Aandacht	  voor	  de	  positie	  van	  de	  vrouw	  	  

Ook	  in	  de	  komende	  jaren	  is	  er	  aandacht	  voor	  de	  positie	  van	  de	  vrouw	  o.a.	  door	  het	  
uitdelen	  van	  200	  exemplaren	  van	  het	  feministische	  kwartaalblad	  “La	  Boletina”.	  
Faciliteren	  van	  beroepsonderwijs.	  	  

Gezondheidsvoorlichting.	  

Werkgelegenheid	  en	  armoedebestrijding	  wordt	  bevorderd	  door	  het	  project	  HELPING	  
THE	  COMMUNITY.	  Een	  project	  waarbij	  we	  Engelse	  les	  geven	  aan	  kinderen	  van	  de	  
lagere	  school	  in	  combinatie	  met	  voorlichting	  over	  natuur	  en	  milieu,	  gezondheid,	  
normen	  en	  waarden.	  De	  studenten	  krijgen	  aan	  het	  einde	  van	  iedere	  fase	  in	  het	  plan	  
een	  nationaal	  geldig	  diploma	  in	  samenwerking	  met	  de	  school	  Politecnico	  España.	  



Uitbreiden	  en	  versterken	  van	  het	  lokale	  netwerk	  van	  vrijwilligers.	  

Het	  team	  van	  vrijwilligers	  is	  afkomstig	  uit:	  

• Nicaragua	  

• Italië	  

• Verenigde	  Staten	  

• Mexico	  

• Nederland	  

In	  2018	  vieren	  we	  het	  20	  jarig	  bestaan	  van	  de	  stichting	  op	  een	  feestelijke	  manier.	  

	  

5 Evaluatie	  

Ieder	  jaar	  wordt	  er	  een	  evaluatie	  gehouden	  met	  het	  bestuur,	  waarbij	  gekeken	  wordt	  of	  
de	  resultaten	  behaald	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  de	  geformuleerde	  doelstellingen..	  

Het	  monitoren	  vindt	  plaats	  door	  het	  bezoeken	  van	  de	  projecten,	  minimaal	  	  een	  keer	  per	  
maand	  door	  onze	  plaatselijke	  coördinatrice.	  


