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Missie 
 

‘Actie voor Nicaragua’ wil vanuit Bijbels perspectief de arme naaste helpen. Dit doen wij 

door het bouwen van huisjes en het onderhouden van de huidige gebouwen. Daarnaast 

willen wij door kennis en creativiteit over te dragen de mensen helpen in hun ontwikkeling. 

Ook streven wij ernaar dat het evangelie in Nicaragua verkondigd blijft worden 

De doelstelling en het actuele beleid 
 

Om de missie mogelijk te maken hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd voor 

de komende jaren (tot 2021): 

- Ondersteuning in Nicaragua: 

o Financiële in het onderhoud van gebouwen  

o Financiële ondersteuning in onderwijs 

o Financiële ondersteuning in activiteiten van hulp in brede zin 

- In Nederland de sponsoren kring te behouden of zelfs uit te breiden: 

o Door het organiseren van catering activiteiten 

o Door het houden van activiteiten zoals: 

▪ Volleybaltoernooi 

- Naast de sponsoren zorgen voor inkomsten: 

o Acties met bakker Stam (Kinderdijk) 

o Vlees actie, met ambachtelijke slager Adriaanse 

o Markten, braderieën en fairs  

o Lunches - bruidstaarten 

o Verhuur van ruimte voor partijen 

o Deelnemen in rally Streefkerk 

De werkzaamheden 

De stichting ‘Actie voor Nicaragua’ heeft verschillende werkzaamheden om de doelstelling te 
verwezenlijken. Helaas hebben wij nu in de tijd dat het COVID-19 virus de wereld stil legt, 
geen mogelijkheid om fysiek in Nicaragua aan de slag te gaan. Wel hebben we in een 
noodfonds hulp kunnen bieden. 

De volgende werkzaamheden worden daarom uitgevoerd, mits de situatie in de wereld (na 
COVID-19) het weer toelaat: 

- Gebouwen bouwen in Nicaragua ten behoeve van gemeenschap, onderwijs en 
kerkelijke activiteiten  

- Woonruimte bouwen voor tieners in Nicaragua 
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- Huisjes bouwen voor tienermoeders en het voorzien van financiën voor 
ondersteuning van deze moeders 

- Onderhoud aan bestaande gebouwen en huisjes 
- De Iglesia Reformada ondersteunen in zijn werkzaamheden in Nicaragua 

Fondsen werving 

Om de doelstellingen te verwezenlijken heeft ‘Actie voor Nicaragua’ financiële middelen 
nodig. Hiervoor zet ‘Actie voor Nicaragua’ zich dan ook in. Eén van de manieren om geld in 
te zamelen is de sponsoring van bedrijven. Deze bedrijven geven in ruil van diensten of door 
middel van connectie financiële steun. Daarnaast worden er ook acties georganiseerd, zoals 
(niet uitsluitend): 

- Volleybal toernooi 
- Tompouce actie 
- Pannenkoeken bakken 
- Markten 
- Lunch 
- Bruidstaarten 
- High Tea 
- Verhuur ruimte voor partijen  
- Deelnemen aan Rally Streefkerk 

Vermogen beheer 

De gelden die opgehaald worden, blijven in beheer van ‘Actie voor Nicaragua’. Dit zal op een 
bankrekening (bij de Rabobank) worden geplaatst en beheerd worden door de 
penningmeester Rick Meerkerk. 

Bestedingsvermogen/beloningsbeleid 

De opbrengsten zullen volledig besteed worden aan de activiteiten in Nicaragua. De 
bestuursleden voeren hun taken uit op geheel vrijwillige basis en doen dit geheel 
onbezoldigd. De deelnemers van de reizen kunnen beloond worden, maar betalen de reis en 
verblijfkosten zelf. Deze kosten staan de afgelopen jaren constant op € 1.200,- per persoon, 
maar worden per jaar bekeken. 
Per project wordt een begroting opgesteld van meestal tussen de € 15.000 en € 35.000. Deze 
gelden worden besteed in nauw overleg met de stichting ‘Vrienden voor Nicaragua’. 
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Activiteitenkalender 
 

Actie voor Nicaragua heeft de volgende activiteiten gepland: 

• Streefkerk Rally 12 juni 2021 

• Lunches en bruidstaarten met opbrengst voor Actie voor Nicaragua 

• Diverse markten overig 

• Verhuur ruimte, gehele jaar door 

• Actie met bakker Stam uit Nieuw-Lekkerland december 2021 

• Vlees verkoop december 2021 

• Tompouce actie met Koningsdag 2022 

• Moederdag ontbijtjes 2022 

 

* Uitleg project ‘De rozen gaan bloeien – Rachab’ 

(Project van 2013 – 2019) 

Sinds 2010 is ‘Actie voor Nicaragua’ verschillende keren in Nicaragua geweest om huisjes te 

bouwen. Deze huisjes worden gebouwd voor tieners. Deze tieners groeien op in gezinnen 

waar armoede heerst en men in één ruimte leeft. Hierdoor hebben deze kinderen geen 

ruimte om zich te ontwikkelen. Ook komen door het in één ruimte slapen andere 

ongewenste dingen als tienerzwangerschappen en incest voor. Daarom wil ‘Actie voor 

Nicaragua’ kamers bouwen zodat deze kinderen een veilige plaats hebben, waar ze zichzelf 

ook kunnen ontwikkelen. Dit zijn twee projecten geweest onder de naam ‘De rozen gaan 

bloeien’. 

De extra naam ‘Rachab’ geeft een iets andere doelgroep aan. In Managua en Masaya zijn 

namelijk diverse jonge vrouwen die dringend hulp nodig hebben. Ze zijn allen alleenstaand 

en hebben of met prostitutie te maken gehad of hebben dat nog steeds. Door woonruimte 

voor die vrouwen te creëren en ze te helpen in het ontwikkelen van vaardigheden willen wij 

hen helpen. Zodat ze snel zelfstandig in de Nicaraguaanse samenleving aan de slag kunnen 

en zelfvoorzienend zijn, zonder dat ze zichzelf moeten verkopen.  

De deelnemers aan deze reizen betalen de reis en het verblijf zelf, daarom komen alle 

opbrengsten ten goede aan Nicaragua. 

Ook in 2016 zullen we het bouwen van huisjes in het project ‘De rozen gaan bloeien’ 

voortzetten. Daarnaast zullen we ook de steun aan ‘Rachab’ continueren. 
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Financiën 

De financiën van afgelopen jaren vindt u op de webpagina ‘beleidsplan’. Daar kunt u de 

inkomsten en uitgaven per jaar bekijken door op de beschikbare links te klikken. 

Financiën 2021 (prognose) 

Verwacht wordt in 2021 weer een bedrag te kunnen sparen om het project ‘De rozen gaan 

bloeien – Rachab’ voort te zetten. Sinds 2013 dragen wij bij aan het project ‘Rachab’ voor € 

15.000,- per jaar. Dit bedrag zullen we ook in 2021 weer bijdragen en dus moeten ophalen. 

De totale begroting van 2021 bedraagt € 51.000,- (exclusief deelnemersgeld). 

Inkomsten in 2020: 

Van Hoeveel Maand 

Giften Algemeen € 25.000,- hele jaar door 

Sponsoring  € 4.000,- hele jaar door 

Acties divers € 17.000,- hele jaar door 

Collectes € 3.000,- hele jaar door 

Verhuur ruimte € 2.000,- hele jaar door 

 


