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Beste vrienden, 

2018 was een stevig jaar voor  
Nicaragua.  Een studentenopstand eind 
april en de daaropvolgende repressie 
zorgde in het land voor honderden 
doden en vele politieke gevangenen.  In 
juli kreeg president Daniel Ortega samen 
met zijn vrouw Rosario Murillo opnieuw 
grip op het land.  Maar de groeiende 
economie belandde in een recessie en 
mondde uiteindelijk uit in een crisis.  De 
prognoses voor 2019 zijn ronduit slecht.   
Belangrijke industrieën als bouw en 
toerisme delen het zwaarst in de 
klappen.  Tienduizenden Nicaraguanen 
verloren hun baan en spekken opnieuw 
de armoedestatistieken. 
 
De voorbije paar jaar werkten we hard 
om onze jongeren en hun families een 
betere toekomst voor te schotelen.  
Daarvoor werken we op onderwijs, 
economie en gezondheid.  Dit omdat we 
overtuigd zijn dat deze drie elementen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 
blijven. 
We doen dat vooral in Tamarindo, een 
arme gemeenschap die leeft van 
zoutwinning.  We bouwen er een 
leercentrum en combineren dit met een 
restaurant, dat straks wordt uitgebaat 
door moeders uit de lokale 
gemeenschap. 
 
In dit verslag lees je alles over onze 
werking en geven we een inkijk in onze 
financiële situatie.  Transparantie, daar 
staan we voor! 
 
Micha Breemeersch 
Philip Vertriest 
 

Bouwen aan een toekomst voor Tamarindo 
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Uitgaven bouwproject in €

Efficiënt werk 

Voor dit bouwproject kregen 

we € 40.496 samen gespaard.  

De bouwwerken kostten ons € 

50.966.  Dankzij bouwbedrijf 

CastelNica moet de laatste 

schijf pas in 2019 worden 

afgelost.  Zo konden we snel 

van start met onze plannen. 

 

Leren en koken 

Dit gebouw wordt niet alleen 

een leercentrum, met enkele 

moeders starten we er straks 

ook een klein restaurant op. 

Een investering in de lokale 

economie. 

Toeristische parel 

Ons gebouw ligt op enkele meters 

van de prachtige ‘Rio Tamarindo’, 

een populaire badplaats bij de 

Nica’s. 

We zijn overtuigd in de 

slaagkansen van ons restaurant-

project.  Op die manier verwerven 

de moeders een inkomen en 

wordt ons project een stukje zelf 

bedruipend. 

Honderd meter stroomafwaarts wordt het water zout en starten de zoutfabriekjes. 

Het winnen van zout is de grootste economische activiteit in deze gemeenschap. 
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Uitgaven in €

Bij de goedkeuring van ons bedrijfsplan in 2016 werd rekening 

gehouden met de aankoop van een wagen om TekNica s.a. op te 

starten. De wagen wordt ingezet om materialen te vervoeren en 

werklieden snel ter plaatse te brengen. 

 
Om onze jonge talenten na 

hun schoolloopbaan te 

helpen op de arbeidsmarkt, 

richtten we het bedrijf 

TekNica s.a. op.  Dit bedrijf 

gaat in 2019 aan de slag als 

‘klusbedrijf’ maar zal ook 

onderdak geven aan andere 

economische activiteiten die 

we binnen de gemeenschap 

Tamarindo opzetten. Zo 

produceren we er unieke 

handgemaakte houten ezels. 

Het opstarten van het bedrijf 

kostte ons in totaal € 1.455.  

De aankoop van de Toyota 

Hilux € 26.615. 

Dankzij de provincie West-

Vlaanderen kunnen we onze 

jongeren een andere 

toekomst geven dan de 

zoutfabriek. Als onze eerste 

evaluatie wordt aanvaard, 

ontvangen we in 2019 een 

tweede opstartschijf van € 

12.250. 

Cristian (20) start dankzij onze fondsen zijn 3de en laatste  jaar in ‘Politécnico La Salle’. Deze 

private school in León levert de hoogste kwaliteit studenten technisch onderwijs af.  Dankzij 

het project ‘YouBridge’ konden we hem ook een laptop bezorgen. 

Deze stevige investering in Cristian kunnen we terugwinnen binnen ons bedrijf TekNica s.a.  

Een win-win situatie waarbij we verder de handen in elkaar slaan met de jongeren die ons 

nauw aan het hart liggen. 

De familie van Cristian neemt uit dankbaarheid nieuwbakken student Junior op bij hen thuis.  

Zij wonen in León en Cristian beloofde Junior te coachen tijdens zijn studie.  Leerkrachtig! 

Junior (17) blinkt uit als student in Tamarindo. Nochtans heeft hij amper 

tijd om taken te maken.  Hij verkoopt tortilla’s om zijn familie te helpen 

een inkomen te vergaren.   

Het onderwijsniveau in het plattelandsschooltje - vooral wiskunde - is er 

laag in vergelijking met de stad.  Binnen ons project spijkerden we Junior 

de afgelopen 2 jaar bij.  Hij nam in november deel aan de 

ingangsexamens in Politécnico La Salle en slaagde met glans. Deze 

maand (januari ’19) start hij zijn opleiding. 

De school kost ons 50 dollar per maand, verblijf (van maandag tot 

vrijdag) en maaltijden in de stad 100 dollar per maand.  De familie van 

Cristian zorgt voor onderdak.  Het publieke transport is onvoldoende 

betrouwbaar om hem dagelijks heen en weer te laten reizen.   

Zo heeft hij met Cristian ook een ‘peter’ die hem alle tips & tricks kan 

bijbrengen.   

 

Het maandinkomen voor een arbeider in de zoutfabriek 

   ligt tussen de 120 en 180 euro.  Daarnaast wordt er slechts zout  

   gewonnen tussen november en mei, wanneer het droog  

   seizoen is.  Zout wordt er gewonnen door zeewater in bekkens  

       te pompen en de zon zijn werk te laten doen.  Het opscheppen  ge- 

       beurt volledig manueel.  De moeders staan in voor het inpakproces. 

 

Investeren met                           en  
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Inkomsten educatie in €
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Uitgaven educatie in € Door de politieke crisis in 2018 

waren scholen gesloten tussen 

april en augustus.  Ook ons 

educatieproject lag noodge-

dwongen een tijdlang stil.  In 2017 

gaven we € 18.471 uit aan 

educatie.  In 2018 daalde dit naar 

€ 14.890.  Door de mindere 

uitgaven konden we een extra 

duw geven aan ons bouwproject, 

wat uiteindelijk ook ten dienste 

van ons educatieproject komt te 

staan.  

Miurel (21j., op de rode stoel) 

woont in een plastieken huisje in 

Tamarindo. Haar hele familie is 

actief in de zoutfabriek. 

Ze studeert ‘marketing’ dankzij 

onze fondsen.  Daarnaast geeft ze 

les in ons project en is onze schakel 

met de families en school ter 

plaatse. 

Door haar een salaris aan te 

bieden vertrekken we vanuit de 

kracht van de gemeenschap zelf.  

Zij trouwde op 30 december 2018 

met haar grote liefde, Mario. 

 

Ingrid (34j., met witte t-shirt) woont 

in León en is een sociaal werkster 

met een masterdiploma.  Ze gaf 

jaren les aan de universiteit van 

León en zet zich keihard in om de 

situatie van onze families te 

verbeteren.  Zij is de drijvende 

kracht achter onze ‘planes de 

negocios’ (zie verder). 

Ingrid geeft verder ook les in ons 

educatieproject en probeert onze 

administratie vlekkeloos op orde te 

houden. Ze begeleidt ook eventuele 

vrijwilligers. 

 Tijdens de crisis bleef Miurel zich dapper verder inzetten voor ons 

project in Tamarindo.  Zo kon ze haar salaris behouden en bleef 

activiteiten organiseren voor onze kinderen.  

Ingrid zocht veiligere oorden op in het buitenland en keerde begin 

oktober terug.  Sindsdien is ze opnieuw actief op het terrein en 

helpt ook mee ons bedrijf TekNica s.a. op de rails te plaatsen.  

72 kinderen en jongeren worden binnen ons project opgevolgd.  
We kijken of ze school lopen, overleggen met hun leerkrachten 
en sturen bij waar nodig.  Wanneer onze jongeren voldoende 
aanwezig zijn op school krijgen ze van ons een schoolpakket. 
Een tiental kinderen wordt extra opgevolgd omdat de ouders 
hen uit armoede naar de fabriek sturen en niet naar school.  
Kinderen in Nicaragua hebben slechts een halve dag les, we 
staan er dan ook op dat ze die halve dag aanwezig zijn. 
Kinderen die voldoende naar ons project komen, worden 
beloond met een excursie.  We organiseren dit 2x per jaar.  
Door de situatie telde 2018 er slechts één. 
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Tamarindo als leerkrachtige omgeving 
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Binnen ons project werken we op kennis en vaardigheden.  
Hierbij gebruiken we regelmatig thema’s zoals bv. ‘water’, 
‘hygiëne’, ‘natuur’, ‘beleefdheid’, ‘toerisme’,… 
Samen met hun klasleerkracht volgen we hun leerwinst op.  
Hierbij proberen we ook de leerkracht te versterken.  Sterk 
onderwijs vereist sterke leerkrachten.  We merken dat de 
leerkrachten gemotiveerd zijn om beter te worden, maar het 
hen vooral aan middelen en nascholing ontbreekt.  Vooral 
binnen het domein wiskunde merken we hiaten. 
 
 

Doris, 9 jaar, krijgt extra ondersteuning binnen ons project.  Het zijn vier Kuurnse 

tieners die samen € 15 per maand sparen om haar te ondersteunen bij het leerproces.  

Knap, niet? 

Onderwijs is duur in Nicaragua.  Kinderen krijgen geen gratis materiaal bij het begin 

van het schooljaar en moeten verplicht een uniform dragen.  Binnen ons project hoeft 

dat natuurlijk niet!   

 
Elke vrijdag zit Miurel afzonderlijk samen met de klasleerkrachten om 

aanwezigheden op te volgen en eventuele problemen of talenten te overlopen.  

De resultaten van die gesprekken worden verder opgevolgd binnen onze 

teamvergaderingen die wekelijks plaatsvinden. 

 
Wenst u zelf een kind financieel te steunen?  Stuur een mail naar 

micha.breemeersch@me.com Ze neemt snel met u contact op! 

Afval is een groot probleem in Centraal-Amerika.  Zeker in plattelandsgebieden is 

er zelden een vuilnisdienst aanwezig.  Afval belandt op het land, in de rivieren of 

wordt in brand gestoken.  Plastic op de grond gooien is eerder normaal dan 

uitzonderlijk. 

Wij besteden veel aandacht aan deze problematiek.  Op regelmatige basis trekken 

we met onze afvalploegen door Tamarindo en proberen deze gemeenschap netter 

te maken.  Het lijkt soms dweilen met de kraan open, maar we weten dat de 

volhouder wint! 

Soms gaan we ook creatief aan de slag met afval en knutselen er dan op los.  Op 

de foto rechts zie je één van onze ploegen in actie langs de prachtige rivier. 

 

mailto:micha.breemeersch@me.com
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We motiveren de ouders om samen te werken en kleine bedrijfjes op 
te starten.  Maandelijks komen we met hen samen om hun 
boekhouding op orde te zetten en administratieve ondersteuning te 
bieden.  Onze vaste kracht Ingrid is hier een ‘krak’ in! 
Er zijn groepjes die koken, anderen schrijven kleine leningen uit of 
verkopen kledij.  Tot voor kort deden we dit in 4(!) gemeenschappen, 
maar vanaf 2019 willen we ons vooral focussen op Tamarindo.  Elke 
gemeenschap kreeg van ons in 2015 een startkapitaal van max. 500 
dollar, dat op het einde van het jaar terug moet keren.  De gemaakte 
winst wordt onder de moeders verdeeld.  In de gemeenschap Adiact 
(waar Cristian vandaan komt), kreeg elke moeder zo een 
eindejaarsbonus van 100 dollar.  En dat is héél wat in dit land! 
 
 

Wie trekt aan het langste eind?  Via teambuildingsactiviteiten leren we 

dat samenwerken belangrijk is om tot een mooi resultaat te komen. 

 
In de gemeenschap Adiact (foto rechts) zijn ze na drie jaar 

klaar om zelfstandig verder te gaan.  Ook Sutiava en La Ceiba 

moeten nu bewijzen dit te kunnen.  Wij werken enkel nog 

vraag gestuurd in deze gemeenschappen.   

In Tamarindo liep het ‘plan de negocio’ minder vlot.  Daar 

zullen we een nieuwe groep samenstellen om ons gepland 

restaurant uit te baten.  Natuurlijk kunnen ze zelf ook ideeën 

aanbrengen.  We bekijken dan de haalbaarheid en of we er als 

project mee in  investeren.  Het is altijd de bedoeling dat de 

gemaakte investering op het einde van het jaar terug wordt 

gerecupereerd. 

Inzetten op lokale economie via de ‘planes de negocios’  

Bij grote medische problemen kijken 
we waar we binnen het project 
kunnen helpen.  Veelal kunnen 
families de kosten niet dragen 
waardoor onherstelbare schade het 
resultaat is. 
Twee kinderen uit het project konden 
dankzij een fantastische donateur een 
vrij dure ingreep ondergaan. 
Daarnaast focussen we in het project 
op basishygiëne en werken we sterk 
preventief.   
 
 

We werken samen met lokale artsen, die ons helpen de 

juiste keuzes te maken.  Tijdens de revolutie werden een 

30-tal artsen uit het openbare ziekenhuis ontslagen, 

waardoor we naar een private kliniek trokken.  Beide 

ingrepen zijn er vlekkeloos verlopen! 

 

Eerst de handen wassen, daarna een gezond stuk fruit!  

Door deze regels te herhalen wordt het voor onze 

kinderen een gewoonte. 

De kinderen moeten ook altijd hun flesje water bij zich 

hebben op het project.  In Tamarindo daalt de 

temperatuur overdag nooit onder de 30 graden, 

drinken is dus van levensbelang.  Doodsoorzaak nr. 1 is 

nierfalen in onze gemeenschap.  Wist je trouwens dat 

cola er goedkoper is dan water?  

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam! 
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Met speciale dank aan onze grootste sponsors: 

 

 

 

 

 Inrichting aula afwerken 

 Inrichting keuken afwerken 

 Start inrichting van de tuin 

 Onze jongeren leren omgaan met onze huisregels 

 Een adoptieouder voor elk kind in ons project 

 Alle kinderen op school krijgen 

 Een sterke vaste leerkracht binnen het team 

Leercentrum

TekNica s.a.

educatie

 De ezeltjesfabriek verder uitbouwen 

 Een eerste klusteam op het terrein aan de slag 

 Het restaurant operationeel maken 

 Winstgevend tegen juni 2020 

En allen die met een klein of groot hart, een 

brede rugzak of een kleine tas, een duw of 

een trek, sterke schouders of veel haar op 

de tanden, als een ezel of een vos, met ons 

meedenken en bouwen aan een toekomst 

voor deze mensen. 

Vzw Autentico 

www.facebook.com/vzwautentico / 

vzw.autentico@gmail.com  

Ook in 2019 hebben we u nodig!  

http://www.facebook.com/vzwautentico%20/
mailto:vzw.autentico@gmail.com

