JAARVERSLAG 2016
'ZOETERMEER SAMEN VOOR JINOTEGA'
Van 2007 tot en met 2015 hebben de Vrienden van Jinotega met veel maatschappelijke organisaties, scholen, inwoners, ondernemers en gemeente intensief campagne gevoerd voor basisonderwijs voor alle kinderen in Jinotega, voor beroepsonderwijs zowel voor kinderen als volwassenen, zodat ze werk konden vinden en een inkomen konden verwerven. We hebben veel geld ingezameld om de lokale economie van Jinotega te versterken door o.a. de oprichting van een microkredietfonds. Dankzij verdubbelingsregelingen van de gemeente Zoetermeer en
gelden van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking konden we ruim € 1,1 miljoen besteden in Jinotega.
De geldzamelingscampagne hebben we eind 2015 afgesloten.
2016 was het jaar van heroriëntatie op een nieuwe koers om de banden met Jinotega voort te zetten en te vernieuwen.

Nieuwe focus
In 2016 is de nieuwe insteek mondiale bewustwording van jongeren
in Zoetermeer, waarbij Jinotega veel meer een middel is dan een
doel. Kennis en ervaring delen staan op de eerste plaats. Geld inzamelen is niet onbelangrijk, want nog steeds gaan niet alle kinderen naar school en hebben nog lang niet alle inwoners een eigen
inkomen, maar geen zelfstandig doel meer. De mondiale bewustwording ontlenen we aan de nieuwe millenniumdoelen van de Verenigde Naties (the 2030 Agenda for Sustainable Development). We
koppelen bewustwording aan het klimaatvraagstuk en maken het
concreet met een project voor kleinschalige biogasovens en kooktoestellen voor gezinnen in de buitengebieden van Jinotega om een
bijdrage te leveren aan verminderde houtkap en CO2 reductie. We
willen dat doen in samenwerking met onze partnerorganisatie in
Solingen in Duitsland (http://solingen-jinotega.de) en La Cuculmeca
in Jinotega (http://cuculmeca.org/es).

Daarnaast willen we een nieuw netwerk opbouwen van vrijwilligers
die ons helpen bij het organiseren van activiteiten en ook helpen
om activiteiten te bedenken.
Onze prioriteit ligt bij het bereiken en enthousiasmeren van jongeren in de leeftijd van 16 – 30 jaar.
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Uitdagende vragende zijn:
•

hoe doe je dat

•

welke middelen en media spreken jongeren aan

•

op welke thema's zijn jongeren aanspreekbaar

De gemeente Zoetermeer heeft de Vrienden van Jinotega voor
2016 en 2017 subsidie toegekend van € 5.000 voor ontwikkeling en
uitvoering van de doelen.

In het derde kwartaal van 2016 doet zich de mogelijkheid voor om
aan te sluiten bij het Europees project Local Authorities and Global
Learning, samen met de gemeenten Helmond, Maastricht en de
stedenbandorganisaties. Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua coördineert en treedt op als de contractpartner
van de Europese Commissie. De eerder opgedane ervaringen met
Caminando Juntos vinden weerklank in Europa en zijn een voorbeeld voor effectieve en succesvolle samenwerking tussen lokale
overheden en maatschappelijke organisaties. De uitgangspunten
van de Europese samenwerking sluiten aan bij de nieuwe doelen
van de Vrienden van Jinotega. De looptijd van het Europese project
waar Zoetermeer bij aanhaakt, loopt van oktober 2016 tot en met
eind maart 2017.
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Organisatie

Activiteiten

Bestuurssamenstelling

De gemeente Zoetermeer verleent de stichting in september subsidie voor de jaren 2016 en 2017.

Marik Bal

voorzitter

Gerard van Wijk

secretaris

Hans Haring

penningmeester

Gemma Smid-Marsman

lid (sinds 1 mei)

Het bestuur vergadert gemiddeld een keer in de zes weken.

De stichting Vrienden van Jinotega heeft de ANBI status

Muurschildertournee.
In samenwerking met de stedenband Leiden – Juigalpa komt kunstenares Soraya Moncada Abel naar Zoetermeer.
Van 3 tot en met 7 oktober werkt ze samen met de leerlingen van
de groepen 5 tot en met 8 aan de muurschildering op basisschool
De Vijverburgh. De leerlingen maakten eerder schetsen die uitgingen van 3 thema's: verbinden – multiculturaliteit – lezen. Het thema
lezen is ingegeven door de nauwe samenwerking van de school en
de Bibliotheek Zoetermeer met een vestiging van de 'Bieb op
school'. De Vijverburgh telt 211 leerlingen van wie er 90 actief hebben deelgenomen aan het maken van de muurschildering. Op vrijdag 7 oktober onthult wethouder Kuiper in aanwezigheid van alle
leerlingen en veel ouders de muurschildering.

KVK 53070631
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In de week daarna maakt Soraya een muurschildering op basisschool De Baanbreker. De leerlingen kiezen als leidraad voor de
muurschildering: "Elk kind moet kunnen leren en spelen, waar ook
ter wereld. En waar nodig moeten wij elkaar helpen, zodat dit overal kan!" Van de in totaal 325 leerlingen die de school telt, doen de
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 actief mee aan het maken
van de muurschildering. De Baanbreker maakt de muurschildering
op een buitenmuur.
Op donderdag 13 oktober onthult ook hier wethouder Kuiper in
aanwezigheid van alle leerlingen en zeer vele ouders de muurschildering.

De muurschildertournee valt binnen de subsidievoorwaarden van
het Europees programma.

Jaarverslag 2016 Stichting VrIenden van JInotega

4

