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{

				Wat doen we?

Voorwoord
In dit ja arverslag leest u over het werk van Juntos Contigo in 2020 in de
achterstandswijk Birgen de Guadaloupe in Managua, Nicaragua, en over de
bruggen die werden gebouwd zodat de kinderen en jongvolwassenen de stap naar
de maatschappij aankunnen en aandurven. We geloven dat elk kind er recht op
heeft dat het deze stap kan maken en de stichting biedt een veilige basis, waar het
kind gestimuleerd wordt om op eigen inzet te gaan vertrouwen. Een basis waar de
kinderen op terug kunnen vallen. Dankzij onze sponsors kunnen we deze basis zijn.
Zeker nu het land in grote crisis verkeert.

Namens het bestuur,
Janita de Vries,
Secretaresse.
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Ontstaan
en doel
(Juntos Contigo in het kort)

Juntos Contigo is een Nederlandse non - profit organisatie die haar roots heef t
op de vuilnisbelt van Managua, Nicaragua. De organisatie is in 2004 opgericht
door Janneke Herrebout om kinderen die leefden op de vuilnisbelt een toekomst te
bieden. Juntos Contigo (Spaans voor ‘Samen met Jou’) vond sponsors, kocht t wee
zeecontainers, verscheepte deze naar Nicaragua en zette ze naast de vuilnisbelt.
Tussen de containers werd een luifel geplaatst en het activiteitencentrum voor de
kinderen was geboren. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt. De publieke vuilnisbelt
is veranderd in een geprivatiseerd af valver werkingsbedrijf, en voor de oorspronkelijke
bewoners is er door de overheid een nieuwe wijk gebouwd.
In deze wijk zijn de mensen die op en van de vuilnisbelt La Chureca leefden, door de
overheid van een onderdak voorzien. Niettemin zijn de problemen die betrekking hebben
op de armoede nog lang niet opgelost. Juntos Contigo wil zich daarvoor inzetten.
De organisatie is ook verhuisd, heeft een eigen terrein gekocht en een nieuw gebouw
laten plaatsen van twee verdiepingen, waar dagelijks tussen de 100 en 190 kinderen
komen voor huiswerkbegeleiding, computerles, en voor sport en spel. Daarnaast gaat
Juntos Contigo op huisbezoek om gezinnen privé te kunnen begeleiden.
Juntos Contigo richt zich nu met name op de minderjarige jongeren en jongvolwassenen
van de arme wijk Villa Virgen de Guadalupe in Managua.
De stichting wil de kinderarbeid zoveel mogelijk verminderen, het liefst stoppen, en het
schoolverzuim verlagen. De activiteiten zijn erop gericht om de sociale, emotionele,
intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en jongeren te ontwikkelen
en hen mede daardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering te geven, en kans op een
volwaardige plaats in de maatschappij
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werkwijze/
filosofie
We werken bij Juntos Contigo vanuit de liefde van en voor Jezus Christus (JC). En we
streven ernaar dat dit terug te zien is in onze daden, hulpvaardigheid en handelen.
De visie achter het werk van Juntos Contigo is gebaseerd op:
• Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen;
• Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit.
Hieronder wordtschematisch het doel en de werkwijze daartoe van Juntos Contigo
weergegeven.
GEZONDHEID
ONTWIKKELING
HOUVAST
STRUCTUUR
een veilige plek bieden voor ieder kind.
perspectief bieden(middels liefde en hoop )
onder wijs als basisvoor waarde bieden.
door:
samenwerking met lokale artsen en hulpverleners en onder wijspartners
op maat gemaakte, langlopende programma’s
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De organisatie
Juntos Contigo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en beschikt over de
ANBI -status. De stichting heef t een bestuur in Nederland dat bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris, hoofd - pr en een bestuurslid, allen onbezoldigde vrijwilligers.
Voor de functie van voorzitter is in 2020 een vacature ontstaan.
Juntos Contigo heet in Nicaragua Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (verder:
Ajucontnic). Ajucontnic is een vereniging zonder winstoogmerk, formeel geregistreerd
in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. De associatie -vorm geef t
iets weer van de doelstelling van Juntos Contigo, samenwerken en samen ont wikkelen.
Ajucontnic heef t een bestuur van ver tegenwoordigers uit de maatschappij in Nicaragua.
Het bestuur van Ajucontnic stelt de projectcoördinator aan die op zijn/haar beur t
verant woordelijk is voor de dagelijkse aansturing van een team van medewerkers.
Het team in Nicaragua bestond uit 6 lokale veldwerkers die ca. 40 uur per week
beschikbaar zijn voor de activiteiten van Ajucontnic. In 2020 is het team uitgebreid
met t wee lokale jongeren. Deze medewerkers hebben geen formeel arbeidscontract en
ont vangen alleen een vrijwilligers/onkostenvergoeding.
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2020

in vogelvlucht

Crisis
Nicaragua verkeert momenteel in een grote politieke crisis waardoor het economisch
steeds slechter wordt. En de lagere klasse wordt het hardst getroffen. De bewoners van
de wijk waar het team van Juntos Contigo werkt behoren daartoe. Het gaat het steeds
slechter in het land, bedrijven moeten sluiten en de deuren van verschillende ngo’s gaan
dicht. Daar komt bij dat het moeilijker is geworden om subsidies of grote donaties te
ontvangen.
Ook Juntos Contigo heeft dit gemerkt. We hebben een aantal programma’s dan ook
moeten aanpassen.
In 2020 was het een grotere uitdaging de inkomsten rond te krijgen dan andere jaren,
omdat de hulpvraag uit de wijk toenam en er meer kinderen naar het project toekwamen
voor hulp.
Er is voor gekozen om de kinderen in kleinere groepjes les te geven maar omdat er meer
kinderen kwamen moesten er meer groepjes gemaakt worden. Dat vroeg enorm veel
flexibiliteit van de kinderen maar vooral ook van de docenten.
Armoede, ziekte en daarbij behorende complexere problematiek speelden ook in 2020
weer een grote rol. Veel dingen bleven hetzelfde: Dat de kinderen al op 7-jarige leeftijd
mee moeten helpen bij het werken op een vuilnisbelt, in het huishouden of bij de zorg
voor hun broertje of zusje. Dat ouders voortdurend in de stress zitten (vaak ‘verlicht’
door drank- en drugsgebruik) waardoor kinderen geen fijne thuisplek hebben.
En dat er geen ruimte is om huiswerk te maken en de kans op geweld groot is. Kinderen
die in deze armoede leven en naar school kunnen presteren slecht op school. Het gaat
hier om kinderen met ouders (vaak alleenstaande moeders) die geen dagelijks inkomen
hebben.
De kinderen dragen dagenlang dezelfde kleding en hebben geen geld voor het
aanschaffen van een uniform laat staan voor een verjaardagscadeau. Ze hebben vaak
geen mogelijkheid om zich goed te wassen en een dagje weg, daar denken ze zelfs niet
aan.
Ook in 2020 bleek dat de kracht van Juntos Contigo ligt in het werken met een klein,
lokaal, betrokken en loyaal team, waarmee een basis van vertrouwen kon worden
gecreëerd. Daardoor bleef er een goede ingang in de achterstandswijk. Twee jongeren
uit de wijk die in 2019 opgeleid zijn tot klasse- assistent werden door de toenemende
vraag nog meer ingezet dan andere jaren.
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Het vroeg wel veel van het team om het werk te kunnen voortzetten met de weinige
middelen die ze hadden. Zeker in de oplopende crisis; de hulpvraag nam toe, steun was
hard nodig maar financiële middelen waren er weinig. Het was letterlijk roeien met de
riemen die we hebben.
Natuurrampen
Naast de politieke crisis is het land ook getroffen door heftige stormen. Hierdoor werden
veel huizen en akkerlanden ver woest. Het gevolg daarvan was dat veel families bij
elkaar introkken waardoor er (nu nog) op een paar vierkante meter gewoond en geleefd
werd. De kinderen hadden er daarom nog meer behoefte aan om naar Juntos Contigo te
komen, waar ze naast studeren ruimte kregen om te spelen.
Onderwijs
In totaal begeleidde de stichting in 2020 tussen de 150 en 180 kinderen. Er zijn eind
2020 49 kinderen van het project op het voorgezet onder wijs toegelaten, en 100
kinderen zijn naar de volgende klas bevorderd.
Helaas zijn er nog steeds kinderen die van school gehaald worden om hun ouders te
helpen op de vuilnisbelt of met andere werkzaamheden. We merkten dit jaar dat dit
met meer kinderen gebeurde. Ook werden en kinderen van school gestuurd wegens
probleemgedrag. Vaak schoven deze kinderen aan bij Juntos Contigo, waar ze stap voor
stap met individuele gesprekken inzicht kregen in hun gedrag. Dat kon ook in 2020 weer
gerealiseerd worden, en er werden normen en waarden bijgebracht waarbij de kinderen
leerden en oefenden om zich aan afspraken en regels te houden.

We hebben besloten om dit keer tijdens de start van het school jaar 2021(in Nicaragua is
dat in februari) de kinderen te voorzien van potloden, stiften, gum en dergelijke voor het
nieuwe schooljaar. Natuurlijk hoort daar iets lekkers bij.
De meeste kinderen in Nicaragua gaan naar school maar leren daar veel te weinig.
Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onder wijs van zeer lage
standaard. Dit geldt zeker in de wijk Acahualinca, die zich aan rand van de vuilnisbelt
bevindt. Daarom bood de stichting de kinderen daar ook in 2020 bijles.
Juntos Contigo zette zich ook in 2020 een- op - een in voor jongeren en bood hen een
veilige plek, een plaats om kind te kunnen zijn. We werkten aan passend onder wijs door
te zorgen voor een veilige leeromgeving, gemotiveerde docenten, betrokkenheid van
ouders en gemeenschap en relevante opleidingen voor jongeren.
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15-jarig bestaan
In de 15 jaar waarin Juntos Contigo is ontstaan en gegroeid, werd duidelijk dat het werk
enorm veel impact heeft in de wijk en zijn er prachtige resultaten te zien bij de kinderen.
Dit werd mede mogelijk door de samenwerking van het lokale team met Janneke en het
bestuur in Nederland, en door de donaties van vele sponsoren, waaronder ook een
groep in Canada.
De kracht van de stichting ligt er vooral in dat het plaatselijke team een vertrouwensband
en goede contacten kon creëren met ouders en bewoners van nieuwe wijk. Doordat
JC sinds de afgelopen crisis als enige organisatie nog in de wijk aanwezig zijn, is de
toestroom nog groter geworden. De samenwerking met de bewoners is steeds beter
en hechter geworden wat zich vertaalt in waardevolle ontwikkelingen bij de kinderen.
De noodzaak van de dagelijkse scholing en vorming blijft wel onverminderd groot en
de plaats die het project in de wijk inneemt werd steeds belangrijker omdat er steeds
meer kinderen bereikt werden. Juntos Contigo is de afgelopen jaren meerdere malen
op televisie en radio geweest en heeft prijzen gewonnen als De Goot en De helpende
Hollander.

Dans van Hoop
Normaal gezien vieren we aan het einde van het jaar met de kinderen dat ze hun
studiejaar goed hebben afgerond. We doen dat met dans, muziek en spelletjes. Helaas
was dat dit jaar niet mogelijk omdat het team ervoor heeft gekozen niet met grote
groepen bij elkaar te gaan zitten. Dit ter bescherming van het team en elkaar. Dat dat in
2020 niet door kon gaan was verdrietig voor iedereen; de kinderen, het team en Janneke
die dit jaar niet aanwezig kon zijn.
Wat we wel hebben gedaan is met de kinderen een dans gemaakt om hoop door te geven
en verbinding te leggen met de kinderen uit Nederland en Canada die ons trouw steunen.
We hebben gekozen voor een lied; #jerusalemachallenge. Het is een lied dat hoop en
plezier geeft in deze tijden en dat hebben we weten door te geven.
Veel scholen hebben meegedaan. Voor de kinderen en het team in Nicaragua was het
dan ook erg bijzonder zoveel klassen en groepen uit Nederland te zien dansen. Het gaf
een gevoel dichter bij elkaar te zijn, en het leverde de stichting meer fans op.

Veiligheid voorop
Na verschillende incidenten is toch (naast een bewaker voor dag en nacht) besloten om
voor de veiligheid van de kinderen en de teamleden camera’s aan te schaffen. Inmiddels
is dit gerealiseerd en zijn de camera’s geplaatst.
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Ver ja ardag van de kinderen; dag van het kind
Ook in 2020 is er aandacht besteed aan het vieren van de verjaardagen van de
kinderen. Dit is een belangrijke activiteit omdat de verjaardagen van kinderen thuis niet
gevierd worden. In de doelgroep van Juntos Contigo worden verjaardagen nooit gevierd.
Er is geen geld voor en bovendien geen aandacht. Vaak weten de kinderen daarom ook
niet wat hun geboortedatum is.
Daarom worden verjaardagen nu klassikaal gevierd, de jarige wordt die dag in het
zonnetje gezet en ver wend met een stuk taart. Aan het eind van het jaar krijgen ze de
foto mee die op hun verjaardag van ze gemaakt is. De kinderen krijgen geen cadeau
omdat duidelijk is geworden dat veel kinderen hun cadeautjes moeten inleveren zodat
deze verkocht kunnen worden en er weer geld is om eten te kopen.
Op het project is het belangrijk dat kinderen weten wat hun geboortedatum is.
Elke docent heeft zijn eigen kalender gemaakt en de kinderen zijn er trots op dat ze hun
naam op de kalender zien staan.
Naast de verjaardag van het kind hebben we ook dit jaar weer de dag van het kind
gevierd met taart en gezelligheid. Dit was op 1 juni. Als cadeau hebben betrokken
vrijwilligers, ambassadeurs genoemd, in Nederland een film opgenomen voor de
kinderen.
Huisbezoeken
Juntos Contigo gaat sinds 2020 naast gezinscoach ook als kindercoach de wijk in.
We delen schoolboeken en studiemateriaal uit om ervoor te zorgen dat de kinderen
geprikkeld worden om te leren lezen en schrijven.
Elke keer worden we weer getroffen door de grote armoede en problemen die er binnen
de gezinnen spelen. Die zijn zichtbaar in de kinderen als ze aan het werk zijn op het
project. Die hebben effect op hun leerprestaties en op hun gehele ontwikkeling.

Actuele hulpvra ag; Humanitaire hulp
We zijn gestart met een preventieplan; kinderen leren handen wassen
(superleuk vinden ze dat). Er waren al een aantal draaiboeken over hoe te handelen in
een situaties rond overlijden, agressie, geweld, natuurrampen, criminaliteit en ziektes.
Nu ook hoe te handelen rondom een virus als Corona.
Informatie over Corona is er bijna niet. Artsen zijn vertrokken vanwege de politieke
crisis en de ziekenhuizen zijn (deels) gesloten. In Nicaragua zijn er gewoonweg geen
ziekenhuisbedden, medicijnen of genoeg desinfectiemiddelen voor deze bevolkingsgroep.
Steun voor deze kinderen en hun gezinnen was en is daarom hard nodig. We hebben
specifieke donaties gevraagd voor medicatie en om preventiemateriaal aan te schaffen.
Naast de voorlichting die we geven en flyers die we uitdelen heeft een groep jonge
vrouwen zelf mondkapjes gemaakt voor de kinderen.
We hebben dit jaar besloten om naast voedselpakketten ook covid-pakketten uit te delen.
Deze covid-pakketten waren gevuld met middelen voor een goede hygiëne voor het gezin
en het huis.
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Dag van de lera ar
Het team staat onder grote druk vanwege de grote toeloop van kinderen.
Er is bijna geen werk te vinden voor ouders waardoor de kinderen genoodzaakt worden
om weer aan het werk te gaan. Kinderen doen dit vaak na schooltijd. Door de motivatie
die Juntos Contigo geeft houden de kinderen de schoolgang nog steeds vol. Als het team
’s middags naar huis gaat gaan de kinderen vaak nog op zoek naar af val.
Zonder dit team is er geen Juntos Contigo en zijn de kinderen overgeleverd aan de
straat.
Daarom vinden we het belangrijk als stichting om de dag van de leraar te vieren. Ze
kregen ook dit jaar ieder een persoonlijk cadeau en werden door de kinderen in het
zonnetje gezet met mooie tekeningen.
Bezoek directeur Ajucontnic Ruben in Nederland
Door de coronasituatie kon Janneke dit jaar niet naar Nicaragua reizen. Vanwege enkele
belangrijke bankzaken is er daarom voor gekozen om Ruben naar Nederland te laten
overkomen.
Helaas heeft Ruben door de lockdown niet veel donateurs persoonlijk kunnen ontmoeten.
Er stonden enkele presentaties gepland bij de bedrijven die ons hebben gesteund, maar
helaas gingen die niet door. Ruben heeft wel samen met Janneke enkele ambassadeurs
kunnen ontmoeten.
Activiteiten in Canada
In Canada was het net als in Nederland lastiger om acties voor Juntos Contigo te
organiseren.Ze hebben zelfgemaakte krokketten verkocht, pizza’s en koekjes. Dit heeft
veel geld opgeleverd waarmee voor veel kinderen een compleet uniform aangeschaft kon
worden.
Naast deze verkoop hebben ze ook een fancyfair opgezet waarbij er overdag een
fietstocht was georganiseerd.

Activiteiten in Nederland
Containers gevuld voor de rommelmarkt.
Drie vrijwilligers hebben het initiatief genomen om weer een rommelmarkt te organiseren.
Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan. Er is inmiddels een container vol met spullen
voor de verkoop. Het is veel werk geweest. We hopen dat we 2021 een markt kunnen
organiseren voor Juntos Contigo.
Wandel 4 -da agse voor Juntos Contigo
Er is afgelopen juni ook een avondvierdaagse georganiseerd. Dat heeft een mooi bedrag
opgeleverd.
Ta arten.
Helaas ging de rommelmarkt niet door maar dat weerhield een van de trouwe
vrijwilligers er niet van om aantal taarten te bakken en te verkopen voor het goede doel.
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Dag van het kind
Er is een film gemaakt door een groep ambassadeurs met de tekst: ‘We denken aan jullie’
De kinderen vonden het erg bijzonder. Ze hebben de film allemaal gezien.

Nieuwsbrief en social media
Rond het verzenden van de nieuwsbrief ging het een en ander mis. Het bestand is
opgeschoond en er is een particulier bedrijfje in de arm genomen voor de verzending.
De eigenaar van dat bedrijfje is bereid gevonden als vrijwilliger de social media posts te
verzorgen
EO -artikel: Hulporganisaties sturen corona–noodkreten
De EO schrijft over Corona in kwetsbare regio’s en Juntos Contigo werd in dit artikel
genoemd: ‘… of de dreigende chaos in de sloppenwijk van Managua, Nicaragua waar
Juntos Contigo een educatief centrum voor jongeren heeft en waar corona politiek
spanningen nog verder op scherp zet…’
Het hele artikel is in deze link te lezen:
https;//metterdaad.eo.nl/corona/corona-nieuws.
Armbandjes www.instagram.com @Irisirenem
Een van onze ambassadeurs die in 2015 vrijwilligerswerk heeft gedaan bij Juntos Contigo
in Nicaragua raakte ‘Geïnspireerd door de sieraden die op het project gemaakt worden
en de armbandjes die ik altijd op de markt in Nicaragua kocht’, en is zelf armbandjes
gaan maken.
Deze actie heeft heel het jaar doorgelopen en een mooi bedrag opgeleverd.
Blog Juntos Contigo brengt hoop in Nicaragua.
Een blog gemaakt door iemand die lang in Nicaragua heeft gewoond en waarop ze ook
beschrijft wat voor impact Nicaragua op haar heeft gehad, brengt onze stichting dit jaar
onder de aandacht.
https;laesperanzanicaragua.blogspot.com/2020/10/juntos- contigo -brengt-hoop -innicaragua.html?m=1

Steun bedrijven, organisaties en overige instanties
PVO International B.V.
Ook PVO heeft ons gesteund afgelopen jaar. Naast financiële steun waardoor er weer
een groep kinderen met uniform en rugzak naar school konden hebben we ook advies
gekregen van hun marketing.
Oliebollenactie
Er zijn in december grote aantallen oliebollen gebakken en verkocht door enthousiaste
fans van de stichting. De ingrediënten zijn gesponsord door twee bakkerijen
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Steun kerken
Van veel kerken mochten we een bedrag ontvangen, rechtstreeks van de diaconie of de
opbrengsten van collecten.

Fietstocht Janneke
Momenteel verblijft Janneke al een jaar in Nederland omdat ze vanwege Corona niet kan
vliegen. Dat maakt dat ze voor het eerst in 15 jaar niet samen met de kinderen en team
het jaar kan afsluiten.
Vanwege het missen van een grote publiciteitscampagne rond het 15 -jarig bestaan
besloot Janneke om de laatste maand van 2020, op de 15e dag, op de fiets te stappen.
Ze heeft 15 uur gefietst om zo Juntos Contigo onder de aandacht te brengen.
Deze tocht heeft een prachtig bedrag aan sponsorgelden opgeleverd.

Ja ardonateurs, ma anddonateurs en eenmalige donateurs
Een groep trouwe donateurs maakt maandelijks of jaarlijks een bedrag over, een zeer
belangrijk onderdeel van de inkomende gelden, ze krijgen, indien mogelijk, elk jaar een
bedankje. Datzelfde geld voor donateurs van eenmalige donaties. Ook in 2020 kwamen
er op die manier veel giften binnen.
Financiën

Baten en lasten
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baten en lasten
realIsatIe

realIsatIe

2020

2019

€

€

giften algemeen

25.843,41

35.925,99

giften project bouw hoofdgebouwen

480,00

17.882,39

giften project
p roject vakantie week

3.567,35

giften project
p roject sieraden

485,00

458,00

giften project
p roject kinderen naar school

17.710,00

20.000,00

giften project fietstocht / 15 jarig bestaan

10.793,18

giften project corona extra kosten

5.500,00

giften project auto

-

overige inkomsten

1.652,19

saldo (afname voorziening)

11.983,63

totaal InkoMsten

78.014,76

InkoMsten

-

30.000,00

uItgaven
kosten project nicaragua

43.999,57

kosten project bouw hoofdgebouwen

2.050,00

kosten project kinderen naar school

14.050,00

kosten project corona

5.500,00

kosten project meubelen

3.300,00

kosten project versterking organisatie
kosten project auto

-

kosten vrijwilligers

4.700,00

kosten representatie / pr- kosten

3.416,83

kosten diversen

998,36

- 674,32

1.119,10

104.711,16

35.905,66
22.463,51

30.036,94
14.905,97

1.294,11
104,97

saldo (toename voorziening)

totaal uItgaven

78.014,76

104.711,16

toelIChtIng
2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het project kinderen naar school en een project
camerabewaking en coronamaatregelen deze zijn voorgrootste deel gefinancieerd door een sponsor en speciale
giften voor dit project. kosten pr zijn omhoog ten opzichte van andere jaar, daar wij extern iemand ingehuurd
hebbenom bedrijven te betrekken bij sponsoring voor langere termijn.

14

20
verslag
s

20
jaar

juntos
-contigo-

15

