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DONKERE WOLKEN 
 
We zitten helaas in zwaar weer. De situatie in het land wordt steeds desastreuzer en 
onze financiële mogelijkheden worden steeds beperkter. 
 
 
DE SITUATIE IN HET LAND 
 
Volgens een rapport van de journalisten zonder grenzen zit Nicaragua in de rode 
gevarenzone en wordt de toestand geleidelijk hetzelfde als bijvoorbeeld in Noord 
Korea en Rusland. 



Meer dan honderd journalisten zitten in het buitenland. Het kantoor van de 
organisatie van Amerikaanse landen in Managua is in beslag genomen, nadat de 
regering zelf uit de organisatie is gestapt.  

Een jaar geleden is het kantoor van de enige onafhankelijke krant in beslag is 
genomen en de directeur zit vanaf die dag gevangen. Daarvóór werden al papier en 
drukinkt voor deze krant bij de grens in beslag genomen. Met veel moed en 
volharding houdt men de interneteditie in de lucht. 

Volgens een bekende journalist radicaliseert de president. De rij mensen, 
organisaties en wat de president verder nog dwars zit, wordt langer en langer.  
Wat niet via de regering gaat, kan verdacht zijn. Er heerst willekeur. Zelfs de trouwe 
aanhanger kan fouten maken. Als je verslaggever bent, kom je het land niet in. 
Binnenlandse verslaggevers zijn al weg of moeten het land uit. Hun paspoorten zijn 
ze kwijt, dus ze moeten de officiële grenzen mijden. Men moet gissen naar de 
betrouwbaarheid van berichtgeving. Regeringspropaganda herken je.  Kerkleiders 
vallen onder de risicogroep en enkelen zijn opgepakt of het land uitgezet.  

Tegenstanders kunnen hun gedachten niet uitspreken en kunnen niets doen. 
Nieuwe wetten waarop mensen veroordeeld en organisaties verboden worden, zijn 
gebaseerd op ervaringen uit landen met politieke gevangenen. Op school leren 
kinderen propaganda en ze worden loyaal gemaakt aan het systeem. 

Volgens gegens van de WHO zijn meer dan twaalfduizend mensen overleden 
aan Corona in dit land op de 6,6 miljoen mensen. Bijna 90% van de overleden 
mensen waren ouder dan zestig jaar. Volgens de regering waren tot december vorig 
jaar 218 mensen overleden aan Corona 

Tenslotte is er de economische toestand. Die wordt met de dag slechter, de 
prijzen van de voedingsmiddelen stijgen op een meer dan zorgwekkende manier, de 
werkloosheid neemt toe, en het probleem van de armoede wordt dus steeds groter. 
 
 
ONZE FINANCIËLE SITUATIE 
 
Het gaat helaas niet erg voorspoedig met onze inkomsten. De kurk waarop ons 
inkomen drijft, bestaat uit de structurele en incidentale bijdragen van jullie. Daarnaast 
kregen we de afgelopen negen jaar bedragen van een particuliere sponsor, 
opbrengsten van acties als geld voor de stichting in plaats van verjaardagscadeaus, 
kerstpakketacties, opbrengsten van familiedagen, gift van Books for Life, 
statiegeldacties, enzovoorts.  

Helaas moeten we constateren dat de laatste jaren (invloed van de corona-
crisis???) van dit soort acties vrijwel geen sprake meer is, zodat onze reserves 
dramatisch slinken. Ik heb de laatste tijd veel organisaties en filantropen benaderd, 
zonder ook maar één keer succes. 

Ik probeer niet al te zeer moedeloos te worden, omdat het bestaan van ons 
project meer dan ooit zo enorm belangrijk is voor onze kinderen. Er komen tot nu toe 
nog steeds elke dag 50 kinderen eten, maar de leiding vreest dat de kwaliteit van de 
maaltijden teruggebracht moet worden en het aantal kinderen niet gehandhaafd zal 
kunnen blijven.  

Hopelijk wek ik niet de indruk dat dit een bedelschrijven wordt. Zeker naar de 
regelmatige gevers zou dat onterecht zijn. Maar wellicht kan deze brief uitnodigen 
mee te denken over mogelijkheden inkomsten te genereren.  
 
 



TOCH OOK WAT VREUGDE 
 
Kinderdag 
 
Naast moederdag en vaderdag wordt in Nicaragua ook kinderdag gevierd. Juist voor 
onze kinderen een geweldig feestelijke dag. 
 

 
 
 
Verjaardag 
 

 
 
 Op 3 september werd de negende verjaardag van ons project gevierd in de vurige 
hoop dat we in ieder geval óók de tiende volgend jaar kunnen vieren. 
 
 



 

 
 
Met een lekker hapje en een cadeautje…. 
 

 
 
 
En toch nog een actie…. 
 
Joke de Groot uit Amsterdam heeft ons een aantal tassen geschonken, waarvan ik er 
al enkele kwijt ben. De andere zijn tegen een zelf te bepalen en betalen bedrag 
verkrijgbaar. 
 

 


