
Juigalpa 5 september 2020 
 
Beste mensen, 
 
Augustus ligt achter ons. Voor velen van jullie 
betekende dat weer op gang komen na de 
vakantie. Hier stond, eind van de maand, in het 
teken van onze verjaardag: de 4e al weer. Want na 
een paar jaar van voorbereiding begonnen we in 
2016 met een pilot aciviteitenclub. En in augustus 
met het gemeenschapshuis. Daarvoor was ik, in 
october 2015, verhuist met Jonathan, naar 
Juigalpa.  

 
Verjaardag 
Op bescheiden 
wijze hebben we 
dat feit feestelijk 
gevierd.  
Want dit keer 
geen groot feest met vele genodigden, zoals 
andere jaren. De pandemie laat dat nog niet toe. 
Dus, in huis, met de huisgenoten. Die genoten van 
de taart, pizza en het ijs-toetje. Maar op afstand 
vierden we het met velen, door het voelen van 
onze verbondenheid. En bij deze dank voor de 
vele felicitaties en blijken van medeleven. Wat we 
tot nu toe hebben kunnen doen, is door een 
gezamenlijke inspanning: wij en u/jij samen! Wìj 
het concrete werk: waarbij we in het gemeen-
schapshuis met 3 bewoners begonnen zijn. En dit 
jaar mei de laatste bewoner, nummer 7, hebben 
opgenomen. Willen we verder uitbreiden dan 
betekent dat een tweede huis beginnen…Maar als 
voorwaarde moeten we dan een stevigere 
financiele basis hebben. 
 
En jij/u: de morele en financiële ondersteuning. 
Ondanks onze plannen per jaar financieel onaf-
hankelijker te worden, zijn we nog zeker zo`n 60% 
afhankelijk van de Nederlandse stichting Vivir 
Juntos En de aanvullende inkomsten zijn ook met 
name verkregen door donaties. 
(https://www.vivirjuntos.org/). 

PR activiteiten en resultaten 
Het heeft zijn voordelen afhankelijk te zijn, want 
velen kunnen zo hun steentje bijdragen. Ik  

 
 
 
 
geniet van het werken aan PR, bewustwording en 
het mensen actief krijgen om iets te kunnen 
betekenen voor de Fundacion. Mijn kernwoord is 
verbinden. Dat vergt creativiteit. PR betekent voor 
mij ook: het delen van ervaringen en zoeken naar 
morele/ economische ondersteuning. 
 
Een belangrijk onderdeel voor mij is het werken 
aan uitbreiden van onze externe contacten. Er 
staat inmiddels een groepje van mensen om ons 
heen in Juigalpa, die hun diensten verlenen als we 
wat nodig hebben. 
Geleidelijk aan krijgen we meer bekendheid. 
Motiverend was bv dat we in december, ‘maand 
van het denken aan de ander’, wekelijks bezoeken 
hadden van mensen die ons wilden leren kennen 
en etenswaar / kadootjes voor ons meenamen. 
Dat druppelde nog door in januari en februari. 
Toen verscheen het virus ook in Nicaragua en 
stopten we met het uitnodigen van mensen om  
langs te komen. 

Facebook is 
hier nog zeer 
populair. Van-
daar dat ik me 

verant-
woordelijk 

voel voor het 
regelmatig 

plaatsen van berichtjes op Facebook  
(Fundación Ruach); en de Spaanstalige website 
(https://fundacionruach.org/). Gelukkig heb ik 
ondersteuning van twee vrijwilligers, waaronder 
Daniella. Want het schrijven is mijn ding, maar 
niet het plaatsen.  
 
Bijzonder was ook het kadootje van een eigenaar 
van een lokaal tv-kanaal om ons elke vrijdagavond 
een minuut of 10 ruimte te geven iets over de 
Fundacion/ het werk te vertellen. Best een 
uitdaging! Door het coronavirus hebben we dat 
onderbroken. Hopelijk kunnen we dat t.z.t. weer 
opnemen. 

https://www.vivirjuntos.org/
https://fundacionruach.org/


Verder ben ik de initiatiefneemster en uitvoerster 
van het deel uit maken van een NGO platform 
´GlobalGiving´, een VS site, waarop ik maandelijks 
een verslagje van ons werk publiceer in het Engels. 
Met hulp van Eric, die in Engeland woont.   Doel: 
om (kleine) donaties te krijgen, en ons werk 
breder onder de aandacht te brengen. 
 
Met behulp van Eric publiceren we ook 1x per 3 
maanden onze Engelstalige nieuwsbrief, die naar 
zo´n 50 contacten gaat. Inspirende zijn ook de 
twee contacten die ik nog onderhoud met kerken 
in Leiden, waar ik geregeld heen ging. Die 
stuurden ons afgelopen jaar twee opbrengsten 
van collectes! En van de Diakonie van de 
protestantse kerken te Leiden (de Bakkerij) 
kregen we afgelopen jaar een gift, door de 
avondmaalscollectes die ze in de kerken in 2018, 
in de vastentijd, voor ons hadden gehouden. Dit 
alles geeft veel energie! 
 
Hartvermwarmend blijft ook het contact met de 
Pompekliniek in Zeeland, een TBS instelling. 
Geregeld blijft daarvan een gift binnen komen. 
Zoals in deze dagen, een erfenis van een bewoner. 
 
Al met al schat ik dat zo´n 200 mensen om ons 
heen staan, die in meer of mindere mate bij ons 
werk betrokken zijn. M.n. uit Nicaragua, 
Nederland, Engeland, de VS en Ecuador. 
 
Financiele situatie 
Maar letten op de kleine resultaten is ook 
inspirerend. Zo hebben we de verjaardag benut 
om een kleine verkoop vóór het huis te 
organiseren. Met name met producten die men in 
de activiteitenclub maakt. Met als  hoofddoel, ons 
werk even zichtbaar maken, de aandacht op ons 
vestigen. Klein, en op afstand, i.v.m. COVID-19.  
Maar de 
uitdaging in ons 
nieuwe 
levensjaar is het 
werken aan een 
nieuwe droom: 
een gespecia-
liseerde brillenwinkel te beginnen. Om inkomsten 
te kunnen genereren en daarmee ook 

het sociale werk te kunnen bekostigen. In ieder 
geval, het een stabielere economische basis 
geven. En minder afhankelijk van donoren. Om 
dat te kunnen starten hebben we in bescheidere 
vorm zo`n $ 25.000,- USD nodig. En in een idealere 
vorm zo`n $ 45.000,- USD. Meer info, in het 
Engels, zie link beneden.  
 
Hoe starten we?  
Door aan te haken bij een actie van Global 

Giving: ´Little by Little-campaign´. Deze brief 

benut ik ook om dit 

onder de aandacht 

te brengen, mocht je 

ons een duwtje in de 

rug willen geven. 

Jouw gift heeft nu 

extra  uitwerking: 

1. In de periode van 14 -18 september zal Global 
Giving alle donaties vanaf € 10,- tot € 50,- met 
50% verhogen. Alleen in deze periode! Alle 
kleine beetjes dragen zo bij tot een grote 
verandering! ´Little by Little-campaign´  
NB: donaties van meer dan € 50 worden met  
€ 50,- verhoogd. 

2. We dingen mee naar één van de bonusprijzen 
door ervoor te zorgen, dat we behoren tot de 
categorie ‘Meest unieke donateurs’.  

Wat je kunt doen? Wij vragen je zoveel mogelijk 
vrienden aan te spreken/schrijven om een mini-
male donatie van € 10 te doen voor het ‘Ruach 
Optics’ project.  

 
Doneren is mogelijk via deze link van het project 
Ruach Optics op de website van Global Giving.          
https://www.globalgiving.org/projects/project-
ruach-optics/ 
 
Samen kunnen we het waarmaken! 
Graag vertel ik jullie in een volgende brief hoe het 
ons is vergaan! Zonnige groeten 
 

Astrid Delleman            ajdelleman@zonnet.nl 

https://www.globalgiving.org/projects/project-ruach-optics/
https://www.globalgiving.org/projects/project-ruach-optics/

