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Organisatie 
 
De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) is een vrijwilligers-organisatie die, 
samen met zoveel mogelijk partners uit het maatschappelijk middenveld van Doetinchem, invulling 
geeft aan de stedenband met La Libertad, Nicaragua. Sinds 1992 zijn vele kleine en grotere projecten 
gerealiseerd.  
DOS is in 1990 opgericht op initiatief van de gemeenteraad van Doetinchem, met als doel een 
stedenbandrelatie aan te gaan met een stad in een ontwikkelingsland. Dat is La Libertad in 
Nicaragua geworden. Nu, vele jaren later, onderhouden we nog steeds goede contacten met onze 
partnerorganisatie in La Libertad, zijn er vriendschappen ontstaan en veel projecten ondersteund.  
 
 
Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) 
Wilhelminastraat 77 
secretariaat@dos-doetinchem.nl 
06 14110201 
www.dos-doetinchem.nl 
www.facebook.com/doetinchem.enontwikkelingssamenwerking 
 
Bestuur 
Ted van Vilsteren (voorzitter) 
Monic Schaapveld (secretaris en tolk/vertaalster) 
Anneke van der Haar-van der Hoeven (PR) 
Jos Leeters (penningmeester en woningbouw) 
Cathy Bouwens (algemeen bestuurslid) 
Mart Hopmans (onderwijs) 
Jan Smit (bedrijfsleven/woningbouw) 
Jeroen Helder (water) 
Vera Buddingh (beroepsonderwijs) 
Karen Kamps  (namens de gemeenteraad) 
 
 
Comité van Aanbeveling 
Herman Kaiser (burgemeester van Doetinchem tot juli 2013)  
Dick Chargois (bedrijfsleven) 
 
Bankrekening  
NL 19 RABO 0384 3788 97 
 
Kamer van Koophandel 
41051015 

 

 

mailto:secretariaat@dos-doetinchem.nl
http://www.dos-doetinchem.nl/
http://www.facebook.com/doetinchem.enontwikkelingssamenwerking
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Voorwoord  
 
Het jaarverslag van de stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) dat nu voor u 
ligt is, net als vorig jaar, ook dit jaar een beknopt verslag. De contacten die we hebben met onze 
zusterstad in Nicaragua zijn nog altijd intensief en hartelijk. Na al die jaren van contacten over en 
weer tussen Doetinchem en La Libertad willen we ons ook nu, ondanks onze kritiek op het handelen 
van de Nicaraguaanse regering, blijven inzetten voor de bevolking van La Libertad.  
Sinds de onlusten die in april 2018 losbraken en waar de regering met harde hand en repressie op 
reageerde, is de stabiliteit in Nicaragua ver te zoeken. Daar kwam in april 2020 ook nog eens het 
Corona-virus overheen en in november twee heel heftige orkanen.  
DOS heeft in Doetinchem niet veel activiteiten kunnen ontplooien. La Libertad heeft gelukkig wel 
de vijf projecten kunnen uitvoeren die we eind 2019 hadden goedgekeurd.  
 
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de stand van zaken in onze zusterstad La Libertad en 
de jaarrekening met een overzicht van de baten en lasten. 
 
 
Ted van Vilsteren, 
Voorzitter stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) 
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Algemeen 
 

Nicaragua 
Ook voor Nicaragua was 2020 
een moeilijk jaar. Politiek 
gezien is het nog steeds 
onrustig. In april 2018 kwamen 
jongeren in opstand tegen het 
beleid van de regering, waarop 
deze met harde hand 
reageerde. Daarna kwamen 
grote delen van de bevolking in 
beweging en zijn er massale 
demonstraties gehouden. In 
2020 is er nog steeds veel 
repressie vanuit de regering, 
veel controle door de politie en 
worden tegenstanders van het 
regime zonder reden opgepakt 
en gevangen gezet. Eind 2020 
zaten er 109 politieke 
gevangenen vast.  

Protesteren is in 2018 bij wet verboden, Nicaraguanen laten op andere 
manieren weten dat Ortega moet gaan (¡SE VA!). Foto uit Confidencial 

 

De verschillende groepen binnen de oppositie lukt het maar niet om het eens te worden over het 
gezamenlijk, als 1 partij, mee doen aan de landelijke verkiezingen die in november 2021 gehouden 
zullen worden. De regering Ortega-Murillo heeft geen stappen gezet in het garanderen van vrije en 
eerlijke verkiezingen. 
 
Het Corona-virus kwam wat later Nicaragua binnen dan hier, de eerste officiële bevestiging van het 
eerste Corona-geval is op 17 maart 2020. De regering neemt echter geen maatregelen, sterker nog 
er worden zelfs grote activiteiten georganiseerd. Een paar ziekenhuizen worden aangewezen en 
ingericht als COVID-units. Er zijn echter weinig beschermingsmiddelen en apparatuur. Artsen die 
kritiek leveren op de aanpak worden ontslagen. Hoeveel besmettingen en overledenen door Corona 
er over het hele jaar 2020 zijn geweest is niet bekend. De cijfers die het Ministerie van Gezondheid 
geeft zijn zeer laag. Ongeveer 6.000 besmettingen en 163 doden zijn de aantallen die ze aan het 
eind van het jaar doorgeven. Volgens het onafhankelijke observatorium COVID-19 waar 
bijvoorbeeld artsen bij zijn aangesloten, gaat het om zo’n 11.800 besmettingen en 2.850 
overledenen. De vele ‘express-begrafenissen’ door goed beschermde medewerkers waar geen 
familie bij aanwezig mocht zijn, geven wel aan dat het cijfer hoger ligt dan de overheid aangeeft. 
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Een begrafenis midden juni op een begraafplaats net buiten Managua   
Foto: Nayira Valenzuela/ Confidencial. 

 
Geen maatregelen dus ter voorkoming van besmettingen door de overheid, geen lock-down want 
dat kan de economie niet aan, volgens Ortega, en ook geen steunpakketten. De economie had al 
een flinke dreun gekregen door de onstabiele sociale en politieke situatie. Door corona ligt het 
toerisme dat net weer een stijgende lijn vertoonde, geheel stil. Aangezien het overgrote deel van 
de Nicaraguanen in de informele sector werkt zijn de gevolgen groot. Volgens cijfers van de NGO 
Funides leeft in 2020 29,9% van de bevolking in armoede, in 2017 (dus voor de onlusten) was dat 
20,3%. 
 
En dan komen er in november ook nog vlak achter elkaar twee zware orkanen over Nicaragua razen, 
over grotendeels dezelfde zone. Eerst de orkaan ETA en daarna Iota. Ze kwamen aan de Atlantische 
kust, bij Bilwi (Puerto Cabezas) aan land, en raasden over het noordelijk deel van Nicaragua. De 
schade is enorm, vooral voor de inheemse gemeenschappen. 

   
Bilwi een paar uur voor aankomst van de orkaan Eta 
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In september heeft de regering een wetvoorstel ingediend bij het parlement, dat vervolgens is 
goedgekeurd en in december van kracht werd. Deze wet Regulering Buitenlandse Agenten, in de 
volksmond de Poetinwet genoemd, verplicht alle organisaties en personen die goederen of gelden 
uit het buitenland ontvangen zich te registeren als buitenlands agent bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Maandelijks moet gerapporteerd worden wat je ontvangen hebt, wat je er 
mee gedaan hebt en van wie het afkomstig is. Donaties en overmakingen moeten vooraf 
doorgegeven worden aan het Ministerie. En het is verboden politieke activiteiten te ontplooien. 
Volgens de regering is dit om buitenlandse inmenging tegen te gaan, volgens de oppositie is het om 
hen nog meer monddood te maken.  
 
Onze zusterstad La Libertad ligt in een dunbevolkte, overwegend agrarische regio. Er zijn wel 
corona-besmettingen geweest en er zijn ook mensen aan overleden, maar de aantallen vallen mee. 
Ernstig zieke inwoners werden in een speciale afdeling van het ziekenhuis in de provinciehoofdstad 
Juigalpa verpleegd. Afgezien van dagenlang heel veel regen hebben de orkanen geen schade 
aangebracht.  
 
Binnen onze counterpartorganisatie FC Juntos zijn er geen wisselingen geweest in het bestuur.  
De administratief medewerkster Yamileth is nu een dik jaar in dienst van FC Juntos en voorziet ons 
maandelijks van de financiële gegevens, waar we zeer blij mee zijn. 

Doetinchem 
In april kregen we het droeve nieuws dat Joop Hakvoort is overleden. Joop stond aan de wieg van 
het ontstaan van de stedenband. Hij is jarenlang de spil geweest in de communicatie met La 
Libertad, eerst deels vanuit Nederland, en later vanuit La Libertad waar hij in de jaren 1990 samen 
met zijn vrouw Nel heeft gewoond. Ze waren zeer gewaardeerde inwoners van La Libertad, waar 
met droefenis gereageerd is op het overlijden van Joop. 
 
Een groot deel van het jaar is het bestuur van DOS aangevuld met het gemeenteraadslid voor Groen 
Links, Karen Kamps. Helaas heeft ze vanwege partijpolitieke redenen afscheid moeten nemen van 
DOS.  
Na jarenlang in het Comité van Aanbeveling te hebben gezeten is Sarien Shkolnik-Oostwouder 
daarmee gestopt. Ze vertegenwoordigde de Raad van Bestuur van het Graafschap College, maar 
nu ze daar niet meer werkt is ze ook uit het Comité van Aanbeveling gestapt.  
We bedanken beiden voor hun inzet. 
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De gemeente Doetinchem heeft in 2018 besloten dat de band met de Nicaraguaanse zusterstad La 
Libertad wel blijft bestaan, maar dat daar geen gemeentelijke subsidie meer tegenover staat. Wel 
kan DOS voor concrete activiteiten een beroep doen op de gemeente, maar daar hebben we in 2020 
geen gebruik van gemaakt. 

Activiteiten in Nederland en Doetinchem 
De voorgaande jaren werden er in Nederland bijeenkomsten of activiteiten georganiseerd vanwege 
de zorgwekkende politieke ontwikkelingen in Nicaragua. Door corona is dat allemaal minder 
geworden. Een culturele avond in Haarlem op 7 maart ging nog door. Daar waren twee moeders 
aanwezig waarvan de zonen omgekomen zijn tijdens protesten tegen de regering. Deze moeders 
vertegenwoordigen de vereniging Moeders van April (AMA, Asociación de Madres de Abril). Hun 
verhalen waren zeer aangrijpend en ook zeer moedig. Voorafgaand aan hun bezoek aan Nederland 
waren ze in Genève om hun verhaal te vertellen aan de VN-Mensenrechtenorganisatie. 
 

De landelijke Nicaragua Steungroep heeft het hele jaar door de maandelijkse digitale nieuwsbrief 
verzorgd. Wilt u dit nieuws volgen, dan kunt u zich opgeven via: 
https://mailchi.mp/a647bd8651f6/nica_nieuwsbrief 
 
DOS heeft in januari en mei 2020 een digitale nieuwsbrief uitgegeven met daarin met name 
informatie over de ondersteunde projecten in La Libertad . Op de facebookpagina en de website 
van DOS wordt het laatste nieuws vermeld. 
Er zat een activiteit met een optreden van het koor voor Latijns-Amerikaanse muziek Volver in de 
planning dat natuurlijk niet door kon gaan. Hopelijk lukt het organiseren van voorlichtings-
activiteiten in 2021 wel weer. 
 

Uitwisseling 

Virtueel contact met La Libertad  
 
In november 2019 hebben twee DOS-leden een werkbezoek gebracht aan La Libertad. We hadden 
dus nog redelijk verse informatie toen er vanwege het corona-virus niet meer gereisd kon worden. 
Ook wij zijn overgestapt op 'vanuit huis'-contacten. Ongeveer om de 2 maanden hebben we virtueel 
overleg met de voorzitter, de vice voorzitter en de administratief medewerkster van FC Juntos.  
 

Stand van zaken in La Libertad 
 

De zusterorganisatie FC Juntos 

In het bestuur van FC Juntos hebben in 2020 geen wisselingen plaats gevonden. Ook in La Libertad 
waren de mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten beperkt. De lopende zaken, als het 
innen van de afbetalingen voor de woningen, zijn gewoon door gegaan. Ook zijn ze druk geweest 
met het begeleiden en het uitvoeren van de projecten die DOS eind 2019 heeft goedgekeurd. 
 

 
 
 
 

https://mailchi.mp/a647bd8651f6/nica_nieuwsbrief
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Projecten in La Libertad 
 

Woningbouw 
Sinds 2002 voert FC Juntos het door Sité Woondiensten en de gemeente Doetinchem ondersteunde 
woningbouwprogramma uit. Het betreft een roterend fonds voor de bouw van woningen voor de 
middenklasse. De bewoners betalen gedurende 15 jaar iedere maand het aflossingsbedrag en als 
de waarde van de woning terugbetaald is worden ze eigenaar van de woning. Er zijn 39 woningen 
gebouwd, waarvan vijf via de in het roterend fonds teruggevloeide gelden. In totaal zijn er inmiddels 
13 huizen afbetaald. Met FC Juntos zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met bewoners 
die een betalingsachterstand hebben. We willen geen hoge achterstanden om gerechtelijke 
procedures te voorkomen. Volgend jaar kan er weer een woning gebouwd worden met de via de 
afbetalingen opgebouwde gelden. FC Juntos werkt aan het maken van een nieuw, iets eenvoudiger 
en daarmee goedkoper ontwerp. 
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Asilo de Ancianos 

Ook dit is een project dat al wat langer loopt. Na een aanloopfase is in februari 2016 de eerste steen 
gelegd voor een bejaardentehuis in La Libertad. De financiering hiervoor is afkomstig van de 
gemeente La Libertad, het mijnbedrijf B2Gold en Doetinchem. Het pand is in twee fasen gebouwd, 
eerst het daggedeelte met een keuken, een eetzaal en een ruimte voor medische zorg. In de tweede 
fase is het slaapgedeelte gebouwd. In mei 2018 heeft DOS een laatste bijdrage overgemaakt voor 
de inrichting. Er zijn o.a. bedden, matrassen, bureaus en een wasmachine aangekocht.  

 

De grote trekker van het project, pastoor Almer Moncada, is helaas vorig jaar overgeplaatst naar 
een andere parochie. Met de nieuwe pastoor, padre José Serrano, loopt het contact moeizaam. Hij  
zorgt er voor dat er iedere dag een warme maaltijd is voor de ouderen. Deze maaltijden worden 
klaargemaakt door vrijwilligsters en de ouderen komen naar het Asilo. Dat geeft een moment van 
samenzijn. Momenteel zijn er geen ouderen die in het bejaardentehuis wonen. 

Echoapparaat voor het gezondheidscentrum 
In 2019 heeft de directeur van het gezondheidscentrum een aanvraag ingediend voor een nieuw 
echoapparaat. Het enige echoapparaat waar het gezondheidscentrum over beschikte had het 
begeven. Dat betekende dat een patiënt die een echo nodig heeft naar de provinciehoofdstad 
Juigalpa moest reizen. Aangezien dit een project is dat alle inwoners van La Libertad ten goede komt, 
heeft DOS de aanvraag goedgekeurd. 
Begin van het jaar is het nieuwe echo-
apparaat vanuit Managua naar het 
gezondheidscentrum gebracht. Een 
vertegenwoordiger van het bedrijf dat 
het apparaat geleverd heeft, heeft 
training gegeven aan de artsen die 
ook het vorige apparaat bedienden. 
Dit omdat de nieuwe echo meer 
mogelijkheden heeft dan de vorige. 
Ook zullen er extra artsen worden 
getraind in het gebruik van het 
apparaat en één keer per maand komt 
er een radioloog uit Juigalpa voor 
bijscholing.  
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Het bestuur van FC Juntos en de 
burgemeester van La Libertad 
hebben het apparaat officieel 
overhandigd aan het 
gezondheidscentrum, met veel 
inwoners als aandachtige 
toeschouwers. 
Iedereen is tevreden met het 
apparaat, je kunt er veel meer 
mee vaststellen en de resolutie is 
hoger. De echo's worden op een 
vaste dag van de week gemaakt, 
op die dag worden er tussen de 
30 en 40 echo’s gemaakt. 
 

 

Keuken bij José Reyes Canales-school 
Vanuit de centrale overheid krijgen de publieke scholen ingrediënten als rijst, bonen, olie en suiker 
gedoneerd voor het bereiden van maaltijden voor de leerlingen. De José Reyes Canales-school had 
geen keuken waar deze maaltijden bereid konden worden. De moeders die via een roulerend 
systeem aan de beurt waren om te koken deden dit thuis, geen ideale situatie. DOS heeft ingestemd 
met het financieren van de keuken. De werkzaamheden daarvoor hebben in de grote vakantie, dat 
is in Nicaragua van half november tot februari, plaatsgevonden. 

Ook hier heeft het corona-virus roet in het eten gegooid. Omdat Nicaragua een jonge bevolking 
heeft, gaan de kinderen in twee groepen naar school, een groep in de ochtend en een in de middag. 
Dat zijn in totaal 880 leerlingen, het gaat dus om grote hoeveelheden eten. De keuken is niet zo 
groot dat de moeders voldoende afstand kunnen houden tijdens het koken. En bovendien hielden 
veel ouders vanwege de pandemie hun kinderen thuis om besmetting te voorkomen. 
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Zonnepanelen op boerderijen 
Het waterschap Rijn en IJssel heeft in het verleden een programma uitgevoerd in La Libertad en 
buurgemeenten. In het kader daarvan is een stroomgebiedcomité opgericht met als hoofddoel het 
beschermen van het gebied rondom de San Miguel-rivier omdat in deze rivier het inlaatpunt zit voor 
het drinkwater. Ook zijn met de boeren waarvan de boerderij in het stroomgebied ligt 
bedrijfsplannen gemaakt voor het toepassen van productiemethoden die rekening houden met het 

milieu en de rivier beschermen.  
Dit stroomgebiedcomité heeft in 2019 een 
voorstel ingediend voor het installeren van 
zonnepanelen op de boerderij of stal van zes 
van de betrokken boeren. De boerderijen 
liggen afgelegen en zijn niet aangesloten om 
het elektriciteitsnet. De geselecteerde boeren 
kunnen kiezen voor een paneel van 100 watt of 
een van 200 watt. Voor een paneel komen in 
aanmerking boeren die het bedrijfsplan voor 
70% hebben uitgevoerd, bewust met het 
milieu omgaan en voor een paneel van 200 
watt moeten de boerderij of stal in goede staat 
zijn. In 2020 zijn er drie zonne-systemen van 
100 watt geplaatst. De kosten hiervan 
bedragen US$ 500,- per installatie. De aflossing 
die deze boeren betalen bedraagt US$ 25,- per 

maand. Van de 200 watt-panelen zijn er ook drie geplaatst, de panelen en de installatie ervan kosten 
US$ 800,- en de afbetaling bedraagt US$ 44,-.  
 

Ook dit is een roterend fonds, als er voldoende 
binnen is gekomen kan een volgende boerderij van 
zonnepanelen voorzien worden. Aan belangstelling 
geen gebrek, het stroomgebiedcomité heeft al 
meerdere aanvragen gekregen. De voordelen zijn 
dan ook groot. Ellen Bollen van het Waterschap 
Rijn en IJssel was op bezoek in La Libertad en heeft 
een aantal van de boerderijen bezocht. De boeren 
wonen niet zelf op hun boerderij, de dagelijkse 
werkzaamheden worden gedaan door een knecht 
die met z’n gezin in de boerderij woont. Ellen heeft 
met een aantal knechten gesproken, in een artikel 
van haar over dit bezoek staat het volgende: 'De 
trabajador vertelt "We melken nu met licht", en 
dat is qua arbeidsomstandigheden wel een hele 
verbetering. Hij laat ons de accu zien met het kastje 
met verschillende stopcontactjes erop: een 
gewone, een aansluiting voor een mobieltje… “Dat 
is echt heel handig,” vertelt hij, “nu heb ik altijd 

stroom in mijn mobiel en kan ik de eigenaar-boer in de stad bellen. Bijvoorbeeld als er iets met een 
koe is.” Die zonnepanelen maken echt een verschil! Het is niet dat beetje stroom dat eruit komt. 
Maar het leidt tot betere arbeidsomstandigheden, betere zorg voor het vee, veiligheid op het erf. 
Ik vind het een enorm goede investering, en goed dat DOS hieraan bijdraagt’.  
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Vervanging van het dak en de watertank van het Casa de la Hermandad 
FC Juntos houdt kantoor in het Casa de la Hermandad. Dit is een groot pand dat in de beginfase van 
de stedenband met een donatie uit Doetinchem is gebouwd. Het bestuur van FC Juntos vergadert 
hier, als wij op bezoek zijn zitten we ook veel uren in dit pand te werken en er vinden andere 
activiteiten plaats. Het wordt ook af en toe verhuurd aan andere organisaties. De zinkplaten die op 
het dak liggen zijn na vele jaren zon en regen weerstaan te hebben aan vervanging toe. FC Juntos 
heeft een voorstel ingediend voor de vervanging van het dak.  

 
La Libertad heeft niet 24 uur per dag stromend water, de capaciteit van de drinkwaterinstallatie is 
niet groot genoeg om de hele stad de klok rond van water te voorzien. Daarom staat er op of bij zo 
goed als elk huis een watertank om water te hebben als er niets uit de kraan komt. De tank bij het 
Casa de la Hermandad staat er al heel lang en is verroest, net als de stellage waar de tank op staat.  
Aangezien het Casa de la Hermandad een sociale functie heeft voor heel La Libertad hebben we 
tijdens het werkbezoek in november 2019 aan de burgemeester van La Libertad voorgesteld om 
allebei, DOS en de gemeente La Libertad, de helft van de kosten op zich te nemen. Het bestuur van 
FC Juntos heeft regelmatig contact gehad met de burgemeester hierover, maar uiteindelijk is het 
niet gelukt dat de gemeente meebetaalt aan dit project omdat er door het corona-virus minder aan 
belastingen is binnengekomen, door minder omzet door de middenstand en de tijdelijke sluiting 
van de grote goudmijn. DOS heeft eind 2020 besloten om het project in zijn geheel te financieren. 
Een goede watervoorziening is essentieel. En het verhuren van de ruimte is een inkomstenbron voor 
FC Juntos, ze kunnen nu een ruimte aanbieden waar je ook als het stortregent droog zit. Bovendien 
konden door slim inkopen ook de wc’s en wastafels vervangen worden. 
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Jaarrekening DOS 2020 
 

Balans per 31 december    

   2020  2019 

Activa          

Vorderingen   €            6    €           8 
          
Liquide middelen          
Spaarrekening Rabobank € 60.008    € 80.000   
Rekening courant Rabobank €   3.917    €   2.139   

   €  63.925    €  82.139 

          
   €  63.931    €  82.147 

          

Passiva          

Eigen vermogen          
Algemene Reserve   €    9.000    €    9.000 
          
Voorzieningen   €  46.353    €  73.147 
          
Resultaat 2020   €     8.578      
          
   €  63.931    €  82.147 

          

Overzicht Baten en 
Lasten 

         

 2020  2019 
Baten          

Subsidies   €   10.000      
          
Rente   €            6    €           8 
          
   €   10.006    €           8 

          

Lasten          

Projecten La Libertad   €   26.794    €    6.926 
          
Overige kosten   €     1.428    €       728 
          
Onttrekking Voorzieningen   €  -

26.794 
   € -  7.654 

          
Resultaat 2020   €     8.578      
          
   €   10.006    €           8 
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Toelichting op de balans       2020 

         
Vorderingen       €     6      
De vordering betreft: rente spaarrekening 
2020 

        

         

Liquide middelen       € 63.925 
Deze post betreft direct opeisbare 
vergoedingen. 

        

Spaarrekening Rabobank     € 60.008   
Rekening courant Rabobank     €   3.917   
         
         
Eigen Vermogen       € 9.000 
De Algemene Reserve dient als garantie voor 
de 

        

Continuïteit van de organisatie         
         
Voorzieningen       € 46.353 
De voorzieningen betreft de reservering ter ondersteuning      
Caminando Juntos en andere projecten in La Libertad      
Saldo per 01-01-2020     €  73.147   
Onttrekkingen t.b.v. projecten - totaal     € -26.794   
Saldo per 31-12-2020     €  46.353   
         
Overzicht Voorzieningen 01-01-2020 Toevoeging  Onttrekking  31-12-2020 

Woningbouwprojecten € 28.414   €    5.082 € 23.332 
Asilo Ancianos / Woonvoorz.ouderen €   9.910     € 9.910 
Toerisme €   9.241     € 9.241 
Overige projecten € 25.582   €  21.712 € 3.870 
 € 73.147   €  26.794 € 46.353 
         
         
Resultaat 2020       € 8.578 
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Toelichting op Overzicht baten en lasten  2020  

         
Subsidies        € 10.000 
Subsidie verleend door de gemeente Doetinchem*     
         
         
Baten       €     6      

Rente Spaarrekening Rabobank       
         

Lasten       € 1.428 
         

Projecten La Libertad       € 26.794 
6 Solar Pannels     € 3.258   
Echoapparaat     € 18.454   
Roof and Watertank     € 5.082   

         
         

Overige kosten       € 1.428 
Bankkosten     € 148   
Secretariaatskosten 2019     € 240   
Secretariaatskosten 2020     € 240   
Abonnementskosten     € 49   
Kamer van Koophandel     € 2   
Kosten website     € 206   
Giften Nicaragua     € 191   
Representatiekosten     € 54   
Vertaalkosten     € 298   

         
         

Resultaat 2020       € 8.578 
 
Het resultaat 2020 zal worden toegevoegd aan Voorzieningen. 
 
Voorzieningen   €   46.353 
Resultaat 2020**   €     8.578  
Voorzieningen per 01-01-2021 €   54.931 
 
 
*Dit betreft de subsidie over 2019. Over 2020 ontvangen we geen subsidie meer van de  
gemeente Doetinchem. 
**In de bestuursvergadering dd. 26-05-2021 is besloten het positief resultaat ad. € 8.578 
aan Voorzieningen toe te voegen. 

 
 



19 
 

Bijlage Duurzame ontwikkelingsdoelen 
 

 
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN: 

1.    Een einde aan alle vormen van armoede, overal. 
2.   Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid, betere voeding en duurzame 

landbouw 
3.   Gezondheidszorg en bevorderen van welzijn voor iedereen 
4.    Inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs voor alle leeftijden 
5.    Gelijkheid voor alle genders en empowerment van alle vrouwen en meisjes 
6.    Schoon en duurzaam beheerd water en sanitair voor iedereen 
7.   Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen 
8.    Stabiele, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve 

werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen 
9.  Veerkrachtige infrastructuur voor duurzame, inclusieve industrialisatie en innovatie 
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 
11. Maak steden en nederzettingen veilig, veerkrachtig en duurzaam 
12. Duurzame consumptie- en productiepatronen 
13. Urgente actie tegen klimaatverandering en impact 
14. Beschermen en duurzaam gebruiken van de oceanen en zeeën voor duurzame 

ontwikkeling 
15. Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van grondgebonden 

ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, verwoestijning bestrijden, stoppen en 
omkeren van landdegradatie, stoppen van het biodiversiteitsverlies 

16. Bevorderen van vredige en inclusieve maatschappijen voor duurzame ontwikkeling, 
toegang tot recht voor iedereen, effectieve, aansprakelijke en inclusieve instituties op 
alle niveaus 

17. Versterken van de middelen voor implementatie en het mondiaal partnerschap voor 
duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen 
            Bron tekst: oneworld.nl 



Lay out: repro, gemeente Doetinchem
Productie: repro gemeente Doetinchem


