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VOORWOORD
2018 WAS EEN BIJZONDER JA AR VOOR JUNTOS CONTIGO.
Door de oplopende politieke spanningen staat de samenleving in het land onder druk.
Dat is ook binnen het project goed te merken. Veel kinderen en ook hun moeders zien
Juntos als een veilige haven, een rustpunt te midden van de spanningen. De toeloop
van kinderen is heel groot geworden. Groepen moeten worden opgesplitst. Er is een
tekort aan vrijwilligers en het team werkt onder grote druk. Ondanks alles is het werk
doorgegaan. We zijn het team en Janneke dankbaar voor de tomeloze inzet waarmee
zij het werk doen.

DANKBA ARHEID is er ook om u allen, die het werk van Juntos steunen. Alle sponsors,
donateurs, mensen die zich via allerlei acties hebben ingezet en kerken. Juntos is
volledig afhankelijk van uw giften.

JUNTOS CONTIGO VOORZIET NOG STEEDS IN EEN BEHOEFTE.
Die behoefte is alleen maar gegroeid.
Hoewel de bewoners tegenwoordig niet meer op de vuilnisbelt leven, zijn de
problemen waarmee ze te kampen hebben onverminderd groot. De nieuwe wijk
wordt gedeeld met andere bewoners (waaronder mensen wiens huis is ver woest door
de enorme overstromingen die het land twee jaar geleden teisterden) en de meeste
mensen komen de wijk niet uit. Het is een achterstandswijk, met grote armoede en
sociale problemen. Verslaving aan alcohol of drugs, werkloosheid, huiselijk geweld,
tienerzwangerschappen, voortijdige schoolverlaters, criminaliteit... vooral de
kinderen, tieners en jonge vrouwen zijn de dupe. Omdat veel gezinnen geen inkomen
meer hebben (hun werk op de vuilnisbelt is weggevallen en vaak is er niets voor in de
plaats gekomen) en de kwaliteit van het onder wijs ronduit slecht is, sluiten kinderen
zich steeds vaker aan bij de jeugdbendes die de wijk terroriseren.
Juntos Contigo probeert deze vicieuze cirkel te doorbreken. De organisatie heeft in de
afgelopen 10 jaar het vertrouwen gewonnen van de gesloten gemeenschap die leefde
op de vuilnisbelt. Juntos Contigo voorziet in een behoefte die op dit moment door
geen andere organisatie kan worden overgenomen.

IN 2018 ZIJN ER ONDANKS ALLE SPANNINGEN VEEL RESULTATEN GEBOEKT.
Kinderen konden met hulp van JC afstuderen of naar een volgende klas gaan.
Moeders zetten bedrijfjes op. In het verdere verslag kunt u daarvan lezen.
Door de politieke crisis ligt onze aandacht nu op onder wijs voor kinderen en
voor jongvolwassenen in de vorm van cursussen zodat ze zichzelf verder kunnen
ontwikkelen.
Dit heeft de meeste kans van slagen.

SAMEN MET U willen wij verder werken om de doelstellingen van Juntos Contigo
te behalen. De nood wordt groter, het aantal kinderen neemt toe. De middelen
zijn beperkt. Blijf het project steunen. U kunt vanuit Nederland veel doen om deze
kinderen te helpen met hun ontwikkeling
Namens het bestuur
Krijn Hamelink

INTRODUCTIE
JUNTOS CONTIGO wil iets doen aan de achterstandspositie van de kinderen en
jongvolwassenen uit de wijk, en voor hen een brug vormen naar de maatschappij.
Met financiële steun vanuit Nederland hebben we een stukje grond kunnen kopen, waarop
we in 2013 een gebouw hebben neergezet waar we onze activiteiten aanbieden. We zitten
aan de rand van de wijk en zijn nu ook toegankelijk voor de bewoners van nabijgelegen
wijken. Hierdoor kunnen we de integratie met omringende gemeenschappen stimuleren
en het stigma van de ‘vuilnisbelt-wijk’ tegengaan. Wij hopen dat dit de stap naar de
maatschappij makkelijker zal maken.
JUNTOS CONTIGO is een Nederlandse non-profit organisatie die zijn roots heeft op de
vuilnisbelt van Managua, Nicaragua.
Generatie op generatie stonden de mensen van Chureca (Managua, Nicaragua) tot hun
enkels in de troep vuil te sorteren. Ze kregen geen onderwijs en er was geen zicht op
verbetering.
Met een team lokale vrijwilligers startte Janneke Herrebout daarom een eenvoudig
educatiecentrum. In 2004 liet ze twee zeecontainers verschepen vanuit Nederland en
daartussen spande ze een luifel. Hier kregen kinderen huiswerkbegeleiding, leerden
werken met computers en konden er sporten en spelletjes doen. Daarnaast ondersteunde
het centrum de moeders die een bedrijfje wilden starten. Alles vanuit de visie dat zoveel
mogelijk kinderen de overstap kunnen maken van de vuilnisbelt naar de maatschappij.
In 2012 veranderde de situatie. Een Spaans bedrijf kocht de vuilnisbelt en bouwde er een
afvalverwerkingsfabriek. Naast de belt bouwde de gemeente een nieuwe wijk, Villa Virgen
de Guadaloupe, waar de (circa 500) families die vroeger op de belt woonden een huisje
kregen. En Juntos Contigo verhuisde mee.
Maar de sociale problemen bleven. Sinds 2012 zijn de ‘afvalpikkers’ niet meer welkom op
de belt en de mensen die geen baan in de fabriek hebben gekregen, zijn vaak werkloos. Er
is veel verslaving en geweld en vaak zijn kinderen, tieners en jonge vrouwen daar de dupe
van. Omdat ze geld nodig hebben en niet naar school kunnen kiezen veel jongeren voor
een criminele ‘carrière’. Bendes maken zodoende meer en meer de dienst uit in Villa Virgen
de Guadaloupe.

IN 2018 ZIJN DE POLITIEKE SPANNINGEN ERNSTIG OPGELOPEN. Dat betekende
voor het project een nog grotere toeloop van kinderen. Daarnaast is het de vraag of het
werk wel voortgezet kan worden. De druk waaronder het team moet werken is groter
geworden. Maar vooral voor de bevolking van de arme wijken is het leven onzekerder en
nog spannender geworden.
De organisatie werkt nu vanuit een nieuw gebouwtje, waar dagelijks tussen de 60 en 130
kinderen komen voor huiswerkbegeleiding en computerles, en voor sport en spel. Ook de
moeders van de kinderen zijn welkom. Zij krijgen praktijkonderwijs, zodat ze een eigen
bedrijfje kunnen beginnen om op die manier in het levensonderhoud te voorzien. In 2018
zijn er concrete stappen gezet om bedrijfjes op te zetten. De jongeren in de wijk krijgen
sociale vaardigheden aangeleerd. Daarnaast gaan de werkers van Juntos Contigo op
huisbezoek om gezinnen privé te kunnen begeleiden.

WAT DOEN WE?
JUNTOS CONTIGO probeert de bewoners van de wijk weer toekomstperspectief te
geven. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de kinderen. Maar we betrekken
ook hun ouders bij de activiteiten. In alle jaren dat we actief zijn in de wijk, hebben
we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de buurtbewoners die heel
belangrijk is voor het ver wezenlijken van onze taak.

ONS WERK STOELT OP DRIE PIL AREN:
1. ONDERWIJS, OPVOEDING EN GEZINSCOACHING
We helpen kinderen uit de wijk met huiswerkbegeleiding en computertrainingen.
We leren ze vaardigheden, normen en waarden en bereiden ze zo voor op een leven
buiten de wijk. Door huisbezoeken werken we zoveel mogelijk samen met ouders en
verzorgers en betrekken hen bij de activiteiten.

2. SPORT EN SPEL VOOR KINDEREN
Met sport en spel leren we de kinderen sociale vaardigheden waar ze hun hele leven
profijt van hebben. Bovendien geeft het ze even ontspanning in hun vaak moeizame
gezinssituatie en stressvol bestaan. Deze activiteiten bieden we niet alleen op het
educatiecentrum, maar steeds vaker ook op locatie, in en buiten de wijk. Zo leren
we hun sociale omgeving kennen en bereiken we ook de volwassenen in de wijk.
Momenteel is er een officieel Juntos Contigo voetbalteam gevormd dat trainingen
volgt bij de universiteit en wedstrijden speelt.

3. TR AINING EN ONDERSTEUNING VAN JONGEREN EN VROUWEN
We helpen jongvolwassenen en vrouwen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ze
leren een vak, een ambacht. Meisjes en jonge alleenstaande moeders trainen we in
het ontwerpen en maken van sieraden en tassen. In de toekomst willen we cursussen
hout- en lasbewerking aanbieden voor jongens. Zo kunnen we straks ook ons eigen
speelgoed en onze meubels zelf maken.

HET TEAM:
Het lokale team van Juntos Contigo bestaat uit professionals die de mensen, cultuur
en de maatschappij als geen ander kennen. Dat sterke en loyale lokale team is de
grote kracht van Juntos Contigo. Om onze doelen te blijven ver wezenlijken is het
belangrijk om dit lokale team aan ons te binden, te versterken, en ervoor te zorgen
dat ze ook in de toekomst binnen Juntos Contigo kunnen werken.

KORTE KENNISMAKING
RUBEN: Directeur van stichting Juntos Contigo. Hij is sinds de containers in Nicaragua
aankwamen (in 2005) nauw betrokken bij de organisatie en werkt intensief samen met
Janneke. Heeft de verantwoordelijkheid over Juntos Contigo in Nicaragua, neemt de
beslissingen ter plekke, in overleg met Janneke, die dit vervolgens terugkoppelt naar
het bestuur in Nederland.
DON JUAN: Hoofddocent educatie programma.
Doelgroep: Kinderen tot 16 jaar.
Don Juan werkt sinds 2013 bij Juntos Contigo. Hij geeft naast les ook extra
studiebegeleiding. Hij is niet alleen docent, maar ook voorganger in een van de
kerken in de wijk. Hij woont in de wijk zelf, aan de hoofdstraat. Al vanaf het begin
draaien zijn kinderen mee te in het onder wijs- en sportprogramma. Don Juan werkt
5 dagen op het centrum en 1 dag in de week ondersteunt hij de nachtwaker in zijn
onderhoudswerkzaamheden.
NOHEMI: Hoofddocent Mama Managua programma. De doelgroep van dit
programma bestaat uit alleenstaande jonge vrouwen. Nohemi is in 2010 begonnen
als onder wijsassistent op het project. Vanwege de grote successen die er geboekt zijn
rond het programma voor alleenstaande moeders, werkt ze daarin momenteel als
docent en houdt ze zich bezig met het ontwikkelen van cursussen: sociale trainingen
en het maken van nieuwe sieraden of andere producten van recyclebaar materiaal.
Nohemi werkt 5 dagen op het centrum en 1 dag thuis om nieuwe producten te
ontwerpen.

ERWING: Sport- en bewegingsdocent in het sportprogramma en
onder wijsondersteuner voor het educatieprogramma. Doelgroep: kinderen en
jongeren in de leeftijd tussen 10–30 jaar. Er wing is sinds 2011 betrokken bij het
project. Voetbal is een middel om in contact te komen met de jongeren. Door dit
contact heeft hij jongeren weten te motiveren om uit bendes te stappen, te stoppen
met drugshandel en om te gaan studeren. Momenteel traint hij dan ook elk weekend
een officieel Juntos Contigo team. Er wing werkt 5 dagen in de week op het project.
Hij werkt daarnaast in het weekend en organiseert de voetbalwedstrijden.

JANNEKE: de oprichtster van Juntos Contigo en drijvende kracht achter de
organisatie. Zij vervult een spilfunctie tussen het lokale team en het bestuur in
Nederland. Zij doet dit naast een reguliere baan in Nederland; als ze genoeg
gespaard heeft neemt ze onbetaald verlof om het team ter plekke bij te staan.
JEZÚS: nachtwaker en verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Jezús
werkt fulltime; vanwege de onveilige situatie in de wijk moet het gebouw beschermd
worden. Hij heeft nu een grotere verantwoordelijkheid en meer werk gekregen
vanwege de nieuwbouw van het centrum. Dat vraagt niet alleen om meer beveiliging,
maar ook om meer onderhoud.

NEDERL ANDS TEAM/BESTUUR
HET BESTUUR:
Het bestuur in Nederland bestaat uit vrijwilligers en werkt dan ook geheel op
vrijwillige basis.

RESULTATEN

BEHAALD IN 2018

Ondanks alle spanningen en de grotere toeloop van kinderen zijn de volgende
resultaten geboekt:

1.
OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS:
Juntos Contigo heeft ervoor gezorgd dat de kinderen ondanks terugval door de crisis
en de gesloten scholen zijn blijven studeren. Ze hebben zo dankzij steun van het team
hun studiejaar toch kunnen afronden. Enkele kinderen zijn gestopt vanwege vertrek
uit Nicaragua.

-

60 KINDEREN zijn over naar het volgende schooljaar.

-

26 KINDEREN ZIJN AFGESTUDEERD, we mochten de diploma’s uitdelen.

-

We konden UNIFORMEN EN SCHOOLMATERIAAL aanschaffen. Dat is

!

belangrijk omdat zonder uniform geen toegang mogelijk is tot de school.
-

Elke dag konden we meer dan 100 KINDEREN EDUCATIEVE PROGRAMMA’S
aanbieden.

-

Veel kinderen hebben MEER ZELFVERTROUWEN GEKREGEN.

-

Een van de vrijwilligers kon benoemd worden tot KLASSE ASSISTENT.

-

7 VROUWEN zijn bezig met het starten van EIGEN BEDRIJF.

2.
HET TEAM EN HET CENTRUM:
HET JUNTOS CONTIGO - CENTRUM kon ondanks de crisis vrijwel altijd open blijven en dat
gaf vertrouwen aan de gemeenschap dat we er echt voor ze zijn.

HET PLAATSELIJK JUNTOS CONTIGO-TEAM heeft zich altijd ondersteund geweten vanuit
Nederland en blijft ondanks de genomen risico’s op zijn post en blijft zich inzetten voor het
mooie werk.

JANNEKE KON OP BEZOEK IN NICARAGUA en heeft het team er nogmaals van verzekerd
dat ze van grote waarde zijn en ze kon de mooie resultaten die geboekt zijn daarbij
benoemen. Dit motiveert het team en ook de kinderen. Het heeft ook een positief effect
gehad op de donateurs in Nederland en Canada.

WE HEBBEN DE VERJAARDAG VAN DE KINDEREN EN VROUWEN MOGEN VIEREN.
We hebben plaatselijke contacten gelegd en zijn actief geweest met netwerken om zo de
stukken in orde te brengen die nodig zijn voor het voortbestaan van de stichting.

3.
SPONSORACTIVITEITEN:
We zijn alle sponsors en gevers van 2018 van harte dankbaar. We noemen de volgende
activiteiten die te maken hebben met wat er gebeurt rondom Juntos in Nederland. U krijgt
daarmee ook een idee van wat Janneke in Nicaragua heeft gedaan met betrekking tot de
sponsors:

CARTAS DE AMISTAD: Er zijn brieven vanuit Nicaragua gestuurd aan een basisschool in
Houten die een fundraising hield, in de eerste week van september is er een video gemaakt
en verstuurd. Na ontvangst hebben de kinderen in Houten tekeningen gemaakt die Janneke
zal opsturen als dank.

PVO EN EN NATUURLIJK: Programma: alle kinderen naar school. Er is een speciale
dag georganiseerd op het centrum waar de kinderen kaarten hebben getekend om
aan deze donateurs te versturen. De kinderen kregen fruit. Vervolgens zijn er foto’s
gemaakt met een spandoek en een persoonlijke video van enkele kinderen. PVO heeft
een persoonlijke videoboodschap gekregen en een foto met Dank voor uw steun. De
directeur is via WhatsApp op de hoogte gebracht. Ook EnNatuurlijk heeft een verslag
gekregen en een persoonlijke videoboodschap alsook een foto met Dank voor uw
steun.
KERK MIDDELBURG: Er is een film verstuurd vanuit Nicaragua om tijdens de collecte
te laten zien.
LEGER DES HEILS: De werkgever van Janneke. De info en contacten met deze
sponsor vanuit uit Nicaragua gingen via WhatsApp. Aan het eind van de maand
november is er een persoonlijke boodschap ingesproken voor de collega’s.
DE WINGERD: Er is vanuit Nicaragua een presentatie verstuurd met info; film en foto’s.
In Nicaragua zijn er armbandjes gemaakt voor de kinderen van de school. Janneke
gaat daar17 december heen en neemt deze 210 armbandjes mee.
(En voor de winnaars een mooie sleutelhanger.)
Contact onderhouden met een sponsorende kerkgemeente in Rijssen.

4. ANDERE ACTIES:
KINDERWEEK. Er is een week georganiseerd voor rond de 150 kinderen, gevuld met
sport en spel waarin de kinderen ook cadeautjes kregen.
CADEAU TEAM: Het team kreeg een speciale attentie.
Er is een nieuwe begroting gemaakt.
Jaar is afgerond met een feest waarbij we de kinderen een diploma mochten
overhandigen. Met dans.
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							REALISATIE		REALISATIE		
								2018		2017		
		€		€		

INKOMSTEN						
Giften algemeen					

42.610,28 		23.002,33 		

Giften project bouw hoofdgebouwen		

3.468,41

3.676,32 		

1.292,50 		

1.432,95 		

24.083,77 		

1.060,00 		

Giften project sport						
Giften project sieraden		

			

Giften project kinderen naar school		

Giften project versterking organisatie				
Giften project meubelen				
Overige inkomsten		

		

15.050,00 		

				

4.175,23 		

1.786,86 		

330,63 		

				

Saldo (afname voorziening)		

		 			20.352,14 		

						

TOTAAL INKOMSTEN					

73.241,82 		

69.079,60 		

30.381,60 		

21.351,50 		

						

UITGAVEN						
Kosten Project Nicaragua		

			

Kosten project bouw hoofdgebouwen						40.500,00 		
Kosten project kinderen naar school		

20.897,58 				

Kosten project natuur						
Kosten project meubelen 				

				

Kosten project versterking organisatie		
Kosten vrijwilligers		

				

Kosten representatie / PR-kosten		
Kosten diversen		

		

		

7.767,26

500,00 		
500,00 		
4.679,53 		

		

910,23 		

333,75 		

				

349,35 		

1.214,82 		

Saldo (toename voorziening)		

12.935,80 				

						
TOTAAL UITGAVEN					
						
						
						
						
						
						
						

						

73.241,82

69.079,60 		

