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 VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Stedenband Delft-Estelí over het jaar 
2007.  
 
In 2007 heeft de stichting weer haar best gedaan om haar gezicht in Delft te laten 
zien en de inwoners te betrekken bij projecten die we in Estelí ondersteunen. Zo 
hebben Delftse kinderen met de muurschilderes Coralia in het DOK en op de 
Freinetschool een mooi kunstwerk gemaakt. Is er geld bijeen gebracht tijdens het 
sporttoernooi voor het sportpojekt in Estelí.  
Daarnaast hebben er weer een aantal mensen vanuit Delft een bezoek gebracht 
aan Estelí. 
 
Het afgelopen jaar stond sterk in het teken van de samenwerking tussen het 
Landelijk beraad (LBSNN) en HIVOS. Dit heeft geresulteerd in een  3-jarig programma 
“Caminando Juntos” . Het programma stelt de meewerkende steden in staat beter 
de eigen bevolking te bereiken, bewustwording te bevorderen, maar er zijn ook 
ruime middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van Nicaragua. Het programma 
richt zich vooral op onderwijs en economische ontwikkeling, de twee millennium 
doelen van de verenigde naties.  
 
Naast de maandelijkse bestuursvergadering heeft er een Europees overleg in Delft 
plaatsgevonden, waarin met name de twee nieuwe Europese onderwijsprojecten 
zijn besproken. 
 
Doordat de voorzitter heeft aangegeven terug te willen treden is er een zoektocht 
gestart naar een waardige vervanger. 
 
Ten slotte wordt een ieder hartelijk bedankt voor zijn inzet, zoals de vrijwilligers, de 
gemeente Delft, donateurs, scholen, kerken en belangstellenden; al deze partijen 
maken de stedenband tot wat het nu is: een organisatie met een belangrijke 
betekenis voor zowel Delft als Estelí! 
 
 
Het bestuur van Stichting Stedenband Delft-Estelí, 
mei 2008 
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ORGANISATIE 
 

Bestuur 
Begin 2007 kende het bestuur de volgende samenstelling: 
Voorzitter  : Nicolette Wensveen 
Secretaris  : Gerard van Stam 
Penningmeester : Dick de Haas 
Leden   : Anouk Schuitemaker en Willy van der Rijt  
 
In 2007 hebben er geen mutaties in het bestuur plaatsgevonden.  
 
Het bestuur vergadert éénmaal per maand. Het bestuur heeft het karakter van 
zowel activiteiten uitzetten en begeleiden, het beoordelen van projectvoorstellen als 
het uitstippelen van het beleid van de stichting. Deze werkwijze wordt ingegeven 
door de samenstelling van het bestuur en de beschikbaarheid van vrijwilligers.   

Vrijwilligers 
Er zijn vele vrijwilligers actief voor de Stichting Stedenband Delft-Estelí. Afhankelijk van 
de activiteiten die in Delft georganiseerd worden, wordt op diverse vrijwilligers een 
beroep gedaan.  

Secretariaat in Delft 
De Stedenband heeft een eigen kantoor in Delftstede. Het kantoor is elke woensdag 
van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar voor het publiek. Het kantoor wordt bemenst door 
Pierre Hardy en Annick de Bruin.  Verder is Emely van Reenen ook aanspreekbaar  
voor allerlei secretariaatszaken via haar nummer bij de gemeente.  

Organisatie maatschappelijke initiatieven 
De kracht van de stedenband ligt in de initiatieven van Delftse inwoners. Al jaren zijn 
verschillende kerken en scholen in Delft actief om geld in te zamelen voor projecten 
in Estelí en om informatieve of recreatieve activiteiten voor en met hun achterban te 
organiseren. De kerken die zich inzetten zijn verenigd in de kerkengroep. Verder 
hebben diverse scholen in Delft een band met een zusterschool in Estelí. De scholen 
organiseren activiteiten in Delft en onderhouden contact door middel van 
briefwisseling met hun zusterschool en bezoeken in Estelí en Delft. 
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Stichtingsraad 
De Stichtingsraad wordt gevormd door Delftse organisaties en particulieren die op 
één of andere wijze betrokken zijn bij Estelí. De burgemeester van Delft is voorzitter 
van de Stichtingsraad.  
 
Op 29 mei 2007 vond de stichtingsraad plaats in het stadhuis van Delft.  
Dick de Haas verzorgde tijdens de stichtingsraad een presentatie van zijn bezoek 
aan Estelí. Verder blikte Bas Verkerk terug op 2006 en werd het financieel jaarverslag 
goedgekeurd. Er is tijdens dit overleg uitgebreid ingegegaan op de samenwerking 
tussen gemeente, LBSNN en stichting in het kader van het programma Caminando 
Juntos. Op het verloop van de stichtingsraad wordt met tevredenheid 
teruggekeken. De opkomst was goed en met de presentaties was het ook 
inhoudelijk een geslaagde avond. 
 

Vertegenwoordiging in Estelí 
De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa del Tercer 
Mundo (Derde Wereldhuis). Peter Clarke is daar sinds 1986 onze vertegenwoordiger. 
Het Casa del Tercer Mundo werkt behalve voor de stedenband met Delft ook voor 
de stedenbanden die Estelí heeft met de Europese steden Bielefeld (Duitsland), 
Sheffield (Engeland) en St. Feliú (Spanje). Terwijl Peter Clarke zich voornamelijk met 
de grotere Europese projecten en met strategisch beleid bezighoudt, onderhoudt 
Delia Moreno de contacten voor de kleinere projecten. Zij heeft contact met alle 
organisaties in Estelí die wij vanuit Delft ondersteunen en zij geeft ons regelmatig 
informatie. Peter Clarke heeft in de loop van dit jaar een baan aangenomen in 
Engeland, waar hij nu dan ook woont. Toch zal hij regelmatig in Estelí te zien zijn en 
via een wekelijks overleg via Skype, blijft hij leiding geven aan het kantoor. 
 

Europees overleg 
In 2007 heeft in november in Delft een Europees overleg plaatsgevonden. Namens 
de stedenband Delft-Estelí waren Gerard, Nicolette en Anouk aanwezig op deze 
bijeenkomst.  
Het belangrijkste onderwerp was, welk aandeel iedere stad aan de EU onderwijs 
projecten gaat leveren.  
Het volgende Europese overleg staat gepland voor mei 2008 en zal plaatsvinden in 
Bielefeld.  
 
Er is ook besloten om de frequentie van de Europese bijeenkomsten terug te 
brengen van twee keer naar één keer per jaar, mede omdat er geen Europese 
fondsen meer beschikbaar zijn om deze vergaderingen te bekostigen. 
 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua 
De Stichting Stedenband Delft-Estelí is lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden 
Nederland-Nicaragua (LBSNN). Gerard van Stam vertegenwoordigt de stedenband 
Delft-Estelí als lid van de stichtingsraad van het LBSNN.  
In de loop van 2006 is het LBSNN een samenwerkingsverband aangegaan met 
HIVOS. Hierdoor komen voor het LBSNN en daarmee voor de stedenbanden fondsen 
beschikbaar, die anders ontoegankelijk blijven. Aangezien het HIVOS veel waarde 
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hecht aan bewustwording in Nederland, is dat direct een voorwaarde bij 
subsidieaanvragen. Dit past goed binnen het beleid dat de Stedenband Delft-Estelí 
nastreeft. Wel stellen we als randvoorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van 
onze vertegenwoordiging in Estelí.  
Het HIVOS-project focust zich vooral op educatie (een van de Millenniumdoelen), 
dat ook een thema is waar wij ons als stedenband al jaren voor inspannen. Naast de 
HIVOS-verdubbeling is er ook nog steeds een KPA-verdubbeling mogelijk. Binnen het 
HIVOS-project wordt er ook een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de 
gemeente en de  stedenbandstichting. In de loop van 2007 zal er een 
communicatieplan worden opgesteld, dat handvatten reikt om de inwoners van 
een gemeente meer te betrekken bij de stedenband. 
 

Samenwerking met Rijswijk 
Er is een start gemaakt met de samenwerking met de gemeente Rijswijk. Een 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijswijk, die een band heeft met de stad 
Condega , ten noorden van Estelí, woont onze bestuursvergaderingen bij. Er zal in 
2008 verder gekeken worden of de samenwerking kan worden geconcretiseerd. 
 

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE 
 
Inmiddels is Emely van Reenen door de gemeente Delft aangesteld als 
beleidsmedewerker internationaal solidariteitsbeleid. Het betreft een gecombineerde 
functie waarin Emely haar tijd verdeelt tussen de gemeentelijke belangen en de 
belangen van de afzonderlijke stedenbanden.  
De samenwerking met de gemeente Delft is nu veel intensiever en heeft door 
Caminando Juntos een nieuwe impuls gekregen. Hierdoor zal o.a. onderzocht 
worden hoe het bedrijfsleven bij de activiteiten van de stedenband betrokken kan 
worden en is er nog meer aandacht voor het bewustmaken van de Delftse 
bevolking van het leven in onze Esteliaanse zusterstad.  
 

EEN TERUGBLIK  
In dit hoofdstuk willen we een indruk geven van de activiteiten die het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden.  
 

Volleybaltoernooi eind september 
Voor het sportproject is op de DES terreinen 30 september een volleybal toernooi 
georganiseerd. Er deden ongeveer 15 teams mee en er was een kinderprogramma. 
Aanvankelijk bleek het moeilijk om de teams te vinden, maar dat is uiteindelijk 
gelukt. Het was uiteindelijk een prachtige dag en heel leuk toernooi. Met een 
opbrengst van ongeveer 1200 euro. Er zijn plannen om dit toernooi te herhalen in 
2008.  

Xplore reis Tania naar Estelí 
Het landelijk beraad heeft subsidie ontvangen van het programma Xplore om een 
groep jongeren naar Nicaragua te laten reizen. Voor Delft is Tania Spaans met deze 
reis meegeweest. Na terugkeer is ze van plan een Aktie op touw te zetten met de 
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schoolkinderen van Delft. De kinderen zal zelf worden gevraagd een 
inzamelingsaktie te bedenken en deze dan ook uit te voeren. Voor het beste idee en 
voor de hoogste opbrengst is een prijs beschikbaar. 

Foto archief op flickr 
Er is een fotoarchief aangelegd op www.flickr.com. Zodat de foto’s voor iedereen 
toegankelijk zijn. Vooral voor de publiciteit is het erg handig. 

Muurschilder 
In oktober hebben maar liefst twee muurschilders een bezoek gebracht aan Delft. 
De kunstenares Coralia Garcia Peralta was twee weken lang in Delft. In week 42 
heeft Coralia samen met kinderen van de Freinetschool een prachtige en vrolijk 
gekleurde muurschildering gemaakt op de muur bij de ingang van de school. 
Wethouder Saskia Bolten heeft de muurschildering in bijzijn van vele kinderen, ouders 
en leerkrachten geopend. In week 43 was ook kunstenaar Jafeth Escalante Morales 
in Delft. Coralia en Jafeth hebben in deze week (herfstvakantie) samen met 
verschillende basisschoolkinderen geschilderd in DOK om de kinderen volgens de 
traditie van de Esteliaanse muurschilderschool met verf en kwast aan de gang te 
laten gaan. Het geld dat is opgehaald met het muurschilderproject wordt besteed 
aan de ondersteuning van de muurschilders Funarte die een sociaal-cultureel 
kinderproject uitvoert in arme wijken in Esteli.  
 
 

PROJECTEN 
 

Project ‘Sport in de wijk’ 

In 2006 is tijdens een schaatssponsoractie op de kunstijsbaan op de Beestenmarkt € 
1200 opgehaald. Daarnaast heeft de SSDE in 2007 een groot volleybaltoernooi met 
barbecue georganiseerd, waarmee nog eens € 1200 euro is opgehaald. Het geld 
wordt  benut voor de financiering van het sportproject ‘Proyecto de Futbol’ dat 
georganiseerd wordt door de Esteliaanse organisatie ‘Comisíon de la Niñez’”. Dit is 
een erg grote organisatie met veel vrijwilligers. Het project is bedoeld voor kinderen 
en jongeren uit arme wijken. Alhoewel de projectnaam doet vermoeden dat het 
alleen om voetbal gaat, wil de organisatie ook andere sporten doen met kinderen, 
zoals basketbal en volleybal. Sport wordt gezien als uitlaatklep voor de kinderen die 
het door de armoede waarin zij leven vaak moeilijk hebben. Daarnaast leren zij door 
sport samenwerken met anderen, wordt voorkomen dat zij op straat hangen en in 
het criminele circuit belanden en wordt het samenzijn van de kinderen benut om 
hen voorlichting te geven over andere zaken, zoals de waarde van goed onderwijs. 
Voor een periode van 4 jaar wordt een goed opgeleide sportdocent aangesteld die 
de sportdocenten op scholen en de vrijwillige coaches in de wijken traint. De 
docenten en coaches krijgen behalve een sporttechnische cursus, vooral ook een 
cursus op het gebied van coaching en didactiek. Naast kennis krijgen de scholen en 
wijkcoaches sportmateriaal tot hun beschikking en worden zij geholpen bij het 
verbeteren en uitbreiden van de sportvelden en pleintjes. De Comisíon gaat zelf een 
groot sportevenement organiseren waar alle kinderen uit Estelí aan mee kunnen 
doen. 
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Kerkenprojecten 

De acties van de Vierhovenkerk hebben in 2006 € 1.200 opgeleverd. Dick de Haas 
heeft tijdens zijn reis naar Estelí in 2007 gesproken met Padre Juan over mogelijke 
projecten waar het geld aan besteed kan worden. Padre Juan is een uit Frankrijk 
afkomstige priester die een parochie in Estelí heeft en daarnaast de armen in de 
stad helpt met een hulppost voor de verstrekking van medicijnen en de organisatie 
van verschillende projecten. Er worden momenteel in Esteli projectvoorstellen 
ontwikkeld voor de inrichting van een apotheek, de aanschaf van een 
wasmachines voor het bejaardentehuis Santa Lucia en de bouw van een patio voor 
de crèche Noel Gamez.  

 

Ecokids 

Het Ecokids is een project voor van 9 tot 12 jaar kinderen in zowel Delft als Estelí. In 
Delft wordt het project ondersteund door natuur- en milieucentrum de Papaver en 
door de Natuurwacht. In Estelí wordt het project geleid door Karla Torres van het 
“mujeres ambientalistas” project. De kinderen onderzoeken thema’s als groen, 
dieren, water en hergebruik in hun eigen leefomgeving, en vergelijken deze 
vervolgens met die van de Ecokids in de zusterstad. Het project is momenteel 
afgerond. Er is een projectvoorstel in ontwikkeling om Ecokids een vervolg te geven.  

 

APROE 

APROE is een organisatie die als doel heeft het stimuleren van de economie in Estelí. 
Dit doet zij o.a. door bestaande bedrijven te versterken en door ondersteuning te 
bieden bij het opzetten van nieuwe bedrijfjes. De organisatie werd in het verleden 
voor een groot deel gefinancieerd door een Duitse NGO. Deze financieringsbron is 
helaas eind 2006 weggevallen. Als alles volgens plan verloopt zal de gemeente Delft 
een vervolgproject ondersteunen, gebruikmakend van het verdubbelingsgeld van 
Caminando Juntos. 

Sinds kort is een tijdelijke medewerker aangenomen bij APROE die de komende 
maanden een onderzoek zal uitvoeren naar de wijze waarop de samenwerking 
tussen gemeente, bedrijfsleven en universiteit kan worden versterkt. Het programma 
van APROE behelst onder andere een stageprogramma voor studerende en 
afgestudeerde universiteitsstudenten met als doel het bedrijfsleven in Estelí te 
ondersteunen. Daarnaast worden contacten gelegd tussen studenten en het 
bedrijfsleven zodat er betere lokale ontwikkeling mogelijk wordt. Hierdoor kunnen 
afgestudeerden werk in Estelí vinden en dus in Estelí blijven wonen.  
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Meubilair voor La Concordia 

Het Stanislascollege heeft dit jaar veel geld overgemaakt aan zusterschool La 
Concordia voor het verbeteren van het meubilair, de inrichting van de school en 
voor verbetering van het ICT-onderwijs.  SSDE heeft hieraan ook een bijgedrage 
geleverd.  

 

Inrichting van de nieuwe bibliotheek 

In februari 2006 is de nieuwe bibliotheek in Estelí geopend, waardoor Estelí beschikt 
over de modernste bibliotheek van Nicaragua. De bibliotheek is met behulp van de 
de verschillende Europese steden, de SSDE en de Delftse bibiotheek DOK tot stand 
gekomen. Dit jaar is de bibliotheek verder ingericht. Er zijn veel nieuwe boeken en 
naslagwerken aangeschaft en daarnaast beschikt de bibliotheek nu over een 
moderne internetzaal met 10 computers. De bibliotheek en bijbehorende inrichting 
zijn nu gereed en volledig in gebruik. Het eindrapport voor de KPA wordt in Estelí 
afgerond. In 2007 is verder gewerkt aan de bouw van een eigen website voor de 
bibliotheek. Deze website wordt in februari 2008 geopend en zal met behulp van de 
bibliotheek in Delft verder worden uitgebouwd.  www.biblioteca-esteli.org  

 

 

Onderwijsprojecten 

Er zijn in 2007 twee grote projecten goedgekeurd door de EU voor de bevordering 
van het naar school gaan van basisschool- en kleuterschoolkinderen. De projecten 
bedragen gezamenlijk €480.000 totaal, waarvan € 120.000 door Delft en de 
samenwerkende EU-steden wordt gefinancierd. Het financiële deel waarvoor Delft 
verantwoordelijk is, wordt verdubbeld door het KPA fonds. Beide projecten zijn vooral 
sociale projecten die gericht zijn op verbetering van de onderwijsorganisatie en 
bevordering van het aantal schoolgaande kinderen. Op iedere school wordt een 
ouderraad of een kinderraad geformeerd die mogelijke verbeteringen voor de 
scholen bespreken, in teams proberen de onderwijssituatie te verbeteren en vooral 
ook ouders in de omgeving bezoeken en stimuleren hun kinderen naar school te 
sturen. Daarnaast is er ook een bescheiden budget voor verbetering van de 
schooltjes. De projecten worden in Estelí gecoördineerd door het Casa del Tercer 
Mundo onder leiding van Peter Clarke en door INPRHU (basisschool project) en 
INSFOP (kleuterschool project).  

 

Zonnepanelen project 
Het zonnepanelen project is in 2007 uitgevoerd in Estelí. De KPA administratie in 
Nederland is uitgevoerd door de stichting de Roos. De eindrapportage is ingeleverd 
en het project is nu afgesloten. 
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SCHOLENBANDEN 
 
De volgende scholen in Delft hebben een band met een school in Estelí: 
- De Ark – Emaús 
- Hugo de Grootschool (Freinetschool) – Maria Llanes 
- Jac. P. Thijsse (Freinetschool) – El Regadio 
- Stanislascollege – La Concordia 
- CLD – Pre-Universitario (CICAP) 
- De Oostpoort – El Cebollal. 
  
In 2007 hebben we onder meer nagedacht over de mogelijkheden om Delftse 
(zuster)scholen meer te betrekken bij de stedenband. Eén idee hiervan is uitgewerkt 
door Tania Spaans. Tania is in de zomer een maand in Nicaragua geweest samen 
met jongeren uit andere Nederlandse zustersteden. Tijdens haar bezoek aan Estelí 
(zomer 2007) heeft Tania film- en fotomateriaal verzameld over het leven van 
kinderen in Estelí. Na terugkomst is er onder haar leiding lesmateriaal ontwikkelt voor 
de bovenbouw van basisscholen. Met een lespakket en een film over het leven van 
kinderen in Estelí zullen in 2008 scholen benaderd worden voor gastlessen. Met deze 
gastlessen willen we scholen activeren eenmalig een actie te organiseren om geld in 
te zamelen voor een educatieproject in Estelí. Met behulp van 
de basisschoolleerlingen willen we een bredere laag van de Delftse bevolking (ook 
familie en vrienden van kinderen) betrekken bij de stedenband.  
 

KERKENGROEP 
 
De kerkengroep bestond afgelopen jaar uit Eva van Arkel, Irmgard Busch, Jan van 
der Heijden, Dick de Haas. Irmgard Busch is voorzitter van deze groep en afkomstig 
van het bisdom Rotterdam. Dick de Haas komt uit de PKN-gemeente Vierhoven. De 
andere leden zijn actief in de Raamstraatparochie. 
 
Jan van der Heijden vertelt al jaren met veel plezier verhalen uit en over Estelí tijdens 
de maandelijkse broodmaaltijden in de Raamstraatparochie. Tijdens deze 
maaltijden wordt er geld ingezameld voor kleinschalige projecten. De kerkengroep 
richt zich vooral op het ondersteunen van kinderdagverblijven en kleuterscholen 
voor kinderen met een gebrek. Tania Spaans en Dick de Haas hebben tijdens deze 
broodmaaltijden ook een presentatie gegeven over hun reizen naar Estelí in april en 
augustus. 
 
In de Vierhovenkerk werd 2006-2007 de actie “Vijf voor Vijf” gehouden. 
Gemeenteleden konden een microkrediet krijgen van vijf euro en met dit bedrag 
diensten aanbieden om zo geld te genereren voor vijf goede doelen. Een van de vijf 
goede doelen was de Kerkengroep Delft-Estelí. Tevens was een gedeelte van de 
opbrengst van de bazaar op 10 november voor de Kerkengroep. Totaal heeft de 
kerkengroep afgelopen jaar ruim € 2800 ingezameld. 
 
In april is Dick de Haas afgereisd naar Estelí. Hij sloot aan bij een delegatie van het 
Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) samen met Emely 
van Reenen, coördinator solidariteitsbeleid van de gemeente Delft. Dick heeft 
verschillende projecten van de kerkengroep bezocht, waaronder Noël Gamez, de 
apotheek van Padre Juan en het bejaardenhuis Santa Lucia. Het ingezamelde geld 
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wordt in Estelí gebruikt voor het overkappen van een binnenplaats bij Noël Gamez, 
nieuw meubilair voor de apotheek en de aanschaf van wasmachines voor Santa 
Lucia. 
 
 

PUBLICITEIT  

Amistad 
Dit blad is in 2007 niet verschenen. We hopen dat het ons zal lukken in 2008 een 
uitgebreid nummer te laten verschijnen over de onderwijsprojecten en sportproject. 

Website 
De website van de stedenband mag rekenen op een goede belangstelling. 
Ongeveer 100 bezoekers per maand weten de website te vinden. Met name in 
achtergrondinformatie is de website sterk. Het komend jaar zal er extra aandacht 
worden besteed aan de promotie van de website. U kunt de website bezoeken op 
het volgende adres: http://www.delft-esteli.nl. 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt via email verspreid en is in 2007 drie maal verschenen. Dit 
medium leent zich bij uitstek om snel actuele wetenswaardigheden te vermelden en 
om Delftenaren op de hoogte te stellen van op handen zijnde acties.   

Delftse kranten 
Gedurende alle acties en bezoeken aan Delft zijn er in de Delftse media berichten 
en artikelen geplaatst over de desbetreffende gebeurtenissen. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2007 
 
Financieel jaarverslag 2007   
(alle bedragen in euro's)   
    
Omschrijving Ontvangen Delft Betaald Delft Betaald Esteli 
Kerkenband 2002,67     
Scholenbanden 825,00     
Bibliotheek     3918,43 
Amistad       
Projectsubsidie 20298,61     
Europees Overleg 174,00 649,71   
Giften 262,00     
Rente 1056,35     
Volleybaltoernooi 1130,00 1141,06   
Muurschilderactiviteiten 83,20 1987,50   
Schaatssponsortocht 1142,70     
Verkoop markten 200,80 160,70   
Ecokids     1444,82 
El Regadio     266,88 
La Concordia     809,43 
Kantoor Stedenband 5364,60 6924,36   
COS-SPA Fonds   750,00   
Fonds 1818   526,59   
Totaal 32539,93 12139,92 6439,56 
    
    

Balansrekeningen 2007   
1 januari 2007      
Omschrijving Debet Credit  
Kas 343,91    
Giro 32037,45    
ASN 17631,84    
Rabo bank 1498,35    
Rabo telerekening 111,54    
Samenwerking Mamelodi   731,81  
Projecten + exploitatie   50891,28  
Totaal 51623,09 51623,09  
    
    
31 december 2007      
Omschrijving Debet Credit  
Kas 126,68    
Giro 4928,92    
ASN 29309,31    
Rabo bank 28932,71    
Rabo telerekening 2285,92    
Samenwerking Mamelodi   731,81  
Projecten + exploitatie   64851,73  
Totaal 65583,54 65583,54  
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Kantoorkosten     
Omschrijving Ontvangen Betaald 
Functioneringsbijdrage 4915,00   
Huur Delfstede   3440,64 
Verzekeringen   244,53 
Porti-telefoonkosten   316,29 
Transactiekosten 0,10 162,18 
Talens, videocamera 250,00 533,98 
Kamer van 
Koophandel   32,62 
Koffie, thee, suiker   28,77 
Kopieerkosten   315,46 
Kantoorartikelen   81,02 
Tiscali/Internet   219,02 
Fotocamera   1214,90 
Videobanden   89,95 
Afscheid bestuurslid 199,50 245,00 
Totaal 5364,60 6924,36 
   
   

Reserveringen 2008  
Omschrijving    
La Concordia 5837,79  
CICAP 3000,00  
INSFOP 367,44  
Muurschilderschool 1500,00  
Commission de la 
Ninez 1000,00  
Brillenproject 166,04  
Educatieproject 23166,97  
Kantoorkosten 5000,00  
Zonnepanelenproject 1090,29  
Kerkenband 2737,69  
Sportproject 20985,51  
Samenwerking 
Mamelodi 731,81  
Totaal 65583,54  
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Toelichting Financieel overzicht 2007 
 
De eerste tabel geeft alle inkomsten en uitgaven weer. In 2007 hebben we € 20.000 
projectsubsidie ontvangen voor 2006 en 2007. Er is in 2007 € 6439,56 overgemaakt 
naar Esteli. Aan het einde van jaar is nog een groot bedrag overgemaakt, maar 
door de feestdagen is dit niet meer in 2007 geboekt. Het gaat om een bedrag van € 
24.813,49 voor het sportproject, projecten van de kerkengroep en een 
voorlichtingsproject over zonnepanelen.  
Er zijn twee bedragen terugbetaald aan het Fonds 1818 en het COS-fonds, vanwege 
te veel gekregen subsidies voor de Stoepkrijtactie van enkele jaren geleden. 
Het saldo op de rekeningen is door het ontvangen van twee projectsubsidies en de 
trage verwerking van de overschrijving gestegen met € 13.960,45. 
Bij kantoorkosten zijn de aanschaf van een digitale camera en de videocamera 
opgenomen. De videocamera werd gebruikt door Tania Spaans tijdens haar reis 
naar Estelí. De stichting heeft deze camera voorgefinancierd. 
De laatste tabel op de tweede pagina geeft de reserveringen aan voor 2008. De 
bedragen voor de kerkengroep, zonnepanelen- en sportproject zijn al overgemaakt. 
Afgelopen jaar zijn een aantal reserveringen (van het jaarverslag 2006) 
samengevoegd en/of overgemaakt: El Regadio (waterproject), Emmaus, CAPCE 
(naar onderwijsproject), blindenbibliotheek (naar reserve), zonnepanelenproject, 
Ecokids, bibliotheek (overgemaakt).  
Voor 2008 bedraagt het saldo (na de overschrijving voor de kerkengroep, 
zonnepanelen- en sportproject) bijna € 40.000,00. Daarvan is hier ruim € 23.000,00 
gereserveerd voor de educatieprojecten. 
In de praktijk blijkt het erg gunstig om een redelijk saldo op de rekening te hebben 
omdat het KPA verdubbelingsubsidie pas tot betaling overgaat als blijkt, dat er 
voldoende geld op de rekening in Delft staat, om een project uit te voeren. De tijd 
tussen de start van het project en einde van de inzamelingsacties is vaak zeer kort. 
Op deze wijze kan dit probleem worden opgevangen en toch meerdere projecten 
worden uitgevoerd in Estelí. 
 
 
 
 
 
 


