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Voorwoord 

Met veel genoegen kijken we met zijn allen terug op het jaar 2010, waarin 

door Doetinchem als millenniumstad en onze zusterstad in Nicaragua, 

La Libertad, samengewerkt werd aan ontwikkelingsprojecten in La Libertad, 

waaronder (beroeps)onderwijs met medewerking van diverse scholen in 

Doetinchem, water-en sanitatieproject met waterschap Rijn & IJssel, Vitens 

en de gemeente Doetinchem, huizenbouw met steun van Sité en sociale 

projecten als de maaltijdvoorziening voor ouderen. 

Om deze projecten onder andere financieel mogelijk te maken is in 

Doetinchem door vrijwilligers een indrukwekkend aantal activiteiten onder-

nomen. Zo werd er deelgenomen aan de Anti Racismedag op het Rietveld 

Lyceum en liepen 400 leerlingen van diverse basisscholen in Doetinchem, 

Zelhem en Dieren voor “Wandelen voor Water”, waarbij zij met 6 liter water 

als bagage 6 gesponsorde kilometers wandelden. 

Onder leiding van de Nicaraguaanse kunstenaar Johana del Carmen 

werd samen met leerlingen van het Ludgercollege en diverse vrijwilligers 

een muurschildering gemaakt, die beroepsonderwijs als thema had. 

Deze geschilderde panelen werden vervolgens geveild bij het Benefiet-

concert “Hola La Libertad”, waarin op schitterende wijze het Martinuskoor 

Gaanderen de Misa Criolla en het Symphonisch Blaasorkest Gaanderen 

koraal- en filmmuziek ten gehore brachten. 

Culinair organiseerde DOS samen met docenten en leerlingen van het 

Graafschap College drukbezochte Nicaraguaanse dineravonden, die op 

indrukwekkende wijze met zang en piano muzikaal omlijst werden door 

Irene Hoogveld; voorts werd onder het motto:“Wij een maaltijd, zij een maal-

tijd” tijdens de restaurantweek door Villa Ruimzicht aan haar gasten aan-

dacht gevraagd voor het maaltijdproject voor arme ouderen in La Libertad. 
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Het balsahouten campagnevogeltje van DOS vond zijn weg in vele kerst-

pakketten van het Graafschap College, Schavenweide, tandartspraktijk 

Bijkersma en psychologenpraktijk Joep Kramer. Op het einde van het jaar 

tenslotte namen we actief deel aan de uiterst gezellige Kerstmarkt bij het 

Metzo College. 

Tenslotte is er ten aanzien van communicatie een professionaliseringsslag 

gemaakt door implementatie van digitale  nieuwsbrieven en het operationeel 

maken en houden van een eenvoudige, maar doeltreffende veel bezochte 

website (www.dos-doetinchem.nl). 

Al met al was 2010 een zeer geslaagd jaar en ik wil dan ook, mede namens 

onze vrienden uit La Libertad, iedereen, die hieraan bijgedragen heeft, 

hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. 

Joost van Eekhout, voorzitter 
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Organisatie

De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) is een 

vrijwilligersorganisatie die samen met zoveel mogelijk partners uit het maat-

schappelijk middenveld van Doetinchem, invulling geeft aan de 

stedenband met La Libertad. 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.

Vanaf 2007 heeft DOS zich aangesloten bij het programma Caminando 

Juntos van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua 

(LBSNN). Sindsdien staat het werken aan de millenniumdoelen centraal. 

DOS ondersteunt La Libertad op het niveau van onderwijs, water en sanita-

tie, huizenbouw en bevordering van de lokale economie. Daarnaast steunt 

DOS kleinschalige sociale projecten.

Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking
Wilhelminastraat 77

7001 GV Doetinchem

0314 332 995

secretariaat@dos-doetinchem.nl

www.dos-doetinchem.nl

Bestuur
Joost van Eekhout (voorzitter)

Anneke van der Haar-van der Hoeven (secretaris en namens de kerken)

Jos Leeters (penningmeester)

Frans Langeveld (gemeenteraad, tot juni 2010)

Pieter Koning (gemeenteraad, vanaf juni 2010)

Mart Hopmans (onderwijs)
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Comité van Aanbeveling
Herman Kaiser (burgemeester van Doetinchem)

Henny van der Kracht (directeur IJsselkring)

Dick Chargois (voorzitter IG&D t/m juni 2010)

Sarien Shkolnik-Oostwouder (raad van bestuur Graafschap College)

Campagne Team 
Ina Heijting (alle activiteiten) 

Joop Helmink (benefietconcert) 

Anneke van der Haar (alle activiteiten) 

Lipkje Stolk (Wandelen voor Water) 

Lonneke Willemsen (alle activiteiten) 

Start team beroepsonderwijs
Mart Hopmans

Jos Leeters

Ger van de Assem 

Rob Saulus

Mieke Veening

Medewerker
Lonneke Willemsen (tot half dec. 2010)

Eveline Bongers (vervanging zwangerschapsverlof vanaf half dec. 2010) 

DOS heeft ANBI status 
DOS is met ingang van 1 januari 2010 een officiële ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Giften kunnen binnen de bestaande regels afgetrokken 

worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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Projecten La Libertad 

Millenniumdoel 1: Maaltijdvoorziening voor arme ouderen

Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar de basisschool

Millenniumdoel 7: Verbetering water en sanitatie

  Huizenbouw

Millenniumdoel 8: Stimulering lokale economie, beroepsonderwijs 

  en trazabilidad

Maaltijden voor ouderen 
In La Libertad zijn geen zorgcentra voor ouderen. Meestal blijven de ouderen 

in hun zeer eenvoudige behuizing en zorgen de kinderen voor hen. Voor de 

Libertijnen die deze zorg niet krijgen biedt FC Juntos samen met de kerk 

een maaltijd aan deze ouderen. DOS heeft dit project jaren gefinancierd op 

voorwaarde dat La Libertad zou toewerken naar zelfvoorziening. Ze hebben 

hiervoor in de 2e helft van 2010 lokale fondsen gevonden. Van hieruit is de 

wens ontstaan om de ouderen niet alleen een degelijke maaltijd te geven, 

maar volledige verzorging. De gemeente heeft een stuk grond ter beschik-

king gesteld dichtbij het gezondheidscentrum. Er is een bouwtekening 

gemaakt voor een verblijf met 16 bedden. 
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Alle kinderen naar de basisschool  
Om het onderwijs in Nicaragua te verbeteren en meer kinderen naar school 

te krijgen, heeft het LBSNN in samenwerking met het Nicaraguaanse 

ministerie van onderwijs een onderwijsplan uitgewerkt. DOS en haar part-

ners in La Libertad zetten zich samen in voor een betere bereikbaarheid 

van scholen, meer schoolbankjes, meer en beter opgeleide leerkrachten, 

schoolmaaltijden voor alle kinderen, scholing voor ouders en rugzakjes met 

schoolmateriaal voor kinderen van de doelgroep. Van de 800 kinderen die 

niet naar school gingen, zijn er inmiddels meer dan 600 bereikt. De onder-

wijscommissie en de leerkrachten in La Libertad maken zich sterk om de 

kinderen op school te houden tot en met de zesde klas. 

Bereikte resultaat in 2010: 200 kinderen meer naar school in 2010. Zij 

hebben allen een rugzakje gekregen met boeken, schriftjes, een uniform en 

schoenen.  233 ouders zijn geschoold in thema’s als mensenrechten en de 

rechten en plichten van kinderen, geweld in het gezin en kinderarbeid. 80 

leerkrachten ontvingen training en didactisch materiaal over huiselijk geweld, 

het belang van onderwijs en methoden om leerlingen op school te krijgen 

en te houden. In februari 2010 is de school in Inez Lanza (programma 2009) 

feestelijk geopend. In Nueva Esperanza is gestart met de bouw van een 

nieuwe school. 

Huizenbouw
In het stadje La Libertad wonen ongeveer 7.000 mensen. Veel gezinnen 

wonen in slechte onderkomens. Een goede leefomgeving - een gedegen en 

betaalbaar huis - geeft mensen niet alleen een verbetering van hun welzijn, 

maar geeft ze ook een stabielere uitgangspositie voor hun verdere ontplooiing. 

Voor Na
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Binnen dit project worden huizen gebouwd voor onder andere onderwijzers 

en verpleegkundigen. Deze professionals spelen een belangrijke rol in de ge-

meenschap. Door goede woonruimte te bieden kan La Libertad hen aan het 

stadje binden. De families betalen hun huis in maandelijkse termijnen af, het 

systeem van huurkoop. De geïnde bedragen worden geïnvesteerd in nieuwe 

woningen. Er zijn er tot nu toe 28 gebouwd, waarvan er twee volledig gefi-

nancierd zijn uit de terugbetalingen van de bewoners van de eerste huizen. 

De begunstigden doneren de grond waarop gebouwd wordt aan de lokale 

organisatie FC Juntos. De huur wordt in 180 delen betaald. De huisbewoners 

betalen maandelijks contant af bij het gemeenschapshuis van FC Juntos. Na 

15 jaar worden ze eigenaar van het huis. Alle overeenkomsten zijn officieel 

vastgelegd in een document met advocaatgoedkeuring en een stempel. 

DOS dankt Site woondiensten voor opnieuw een donatie van €10.000,- 

aan dit huizenbouwproject. 

Water en Sanitatie; 
Werken aan schoon drinkwater in La Libertad 

Het programma is gestart in 2009 en heeft als doel een (belangrijke) bijdrage 

te leveren aan het verbeteren en duurzaam veiligstellen van de sanitatie 

en drinkwatervoorziening in de gemeente La Libertad. Met positieve door-

werking  op de leefomstandigheden van de inwoners van dorpen en steden 

stroomafwaarts. De gemeente Doetinchem en DOS zijn een samenwer-

kingsverband aangegaan met Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Vitens 

Evides International (VEI) en Lettinga Associates Foundation( LeAF). WRIJ 

is projectleider.

De Nederlandse partners geven invulling aan dit doel door realisatie van 

voorbeeldprojecten en veel aandacht voor capaciteitsopbouw, dit alles in 

nauwe samenwerking met de lokale waterpartijen (waaronder gemeente, 

waterbedrijf en lokale ministeries). Het programma moet stimulerend werken 

en nadrukkelijk een beroep doen op het ‘commitment’ en de eigen verant-

woordelijk van inwoners en producenten. 
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Het programma omvat drie deelprojecten. 

Bereikte resultaten in 2010: 

1. Duurzaam stroomgebiedsbeheer Rio San Miguel
• een (wettelijke) bescherming van het stroomgebied in gang is gezet;

• inventarisatie van landgebruik en vervuilingsbronnen is uitgevoerd;

• een bijdrage aan de vermindering van de belasting van de rivier San

 Miguel is ten dele gerealiseerd. De proef met graslandverbetering

 vordert. Door wisseling van projectleider in La Libertad liep het onderdeel 

 vertraging op, waarna de regentijd inviel die vervoer van materialen in het 

 gebied onmogelijk maakte;

• een monitoringsprogramma is opgesteld en geïmplementeerd voor 

 drink- en oppervlaktewaterkwaliteit;

• het proces van opbouw kennis en vaardigheden op het gebied van 

 duurzaam stroomgebiedbeheer vordert;

• bewustwordingsproces bij boeren en bewoners van het stroomgebied 

 van San Miguel is op gang is gekomen;

• herbebossingactiviteiten zijn gestart ;

• kennis van duurzaam stroomgebiedbeheer van de Rio San Miguel wordt 

 gebruikt om een vergelijkbare strategie voor de Rio Mico op te stellen 

 samen met benedenstroomse gemeenten.
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2. Drinkwatervoorziening La Libertad
• de ruwwaterkwaliteit is in beeld  gebracht

• aan de bestaande drinkwaterzuivering is groot onderhoud uitgevoerd 

 en er zijn enkele verbeteringen aangebracht: Plaatsing watermeters bij 

 inname en bij het reinwater; vervanging diverse kleppen en leidingwerk 

 voor het spoelwater; vervanging van het kaarsenfilter voor de filtratie; 

 onderhoud aan de besturingskast en schilderwerkzaamheden

• operators zijn getraind (o.a. in het bijhouden van een logboek en 

 uitvoeren en bijhouden van een meetprogramma)

• de leveringszekerheid is verbeterd, waarbij o.a. de mogelijkheden voor 

 het reduceren van lekverliezen zijn geïnventariseerd. Studenten van de 

 UNI hebben gewerkt aan het opzetten van een model van het distributie-

 net, detectie van lekverliezen, berekenen van de productie en maken van 

 een prognose van toekomstige drinkwaterbehoefte van La Libertad. Deze 

 studie is nog niet afgerond.  

• kennis en methoden voor arseenverwijdering in de leefgemeenschap 

 Kinuma zijn geïntroduceerd in samenwerking met het lokale klooster 

 (quickwin). De ervaringen met arseenverwijdering in Kinuma zijn gebruikt 

 om ook op andere plaatsen het arseenprobleem te verminderen.

3. Sanitatie
• de sanitaire voorzieningen voor de scholen in La Libertad (urbaan en 

 ruraal) zijn in beeld gebracht en er is een verbeterplan opgesteld

• de sanitaire voorzieningen in de arme wijk Nueva Esperanza zijn 

 verbeterd

• de afvoer van afval- en regenwater is in de wijk Nueva Esperanza 

 verbeterd

• de sanitaire voorzieningen in de basisschool van Nueva Esperanza zijn 

 hersteld (quickwin)

Realisatie van de ecologische zuiveringsfilters is binnen de tijdspanne van de 

1e fase niet gelukt. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure in gang gezet. 

Oplevering in de eerste maanden van 2011.
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Studenten
De inzet van studenten gaf de mogelijkheid om het programma met relatief 

weinig financiële middelen te versterken omdat er meer menskracht ingezet 

kan worden om informatie te verzamelen en oplossingsrichtingen te verken-

nen of uit te werken. In de periode november 2009 t/m augustus 2010  zijn 

zowel Nederlandse als Nicaraguaanse studenten binnen het project werk-

zaam geweest.

Putten voor scholen in het rurale gebied
In 2010 heeft de onderwijscommissie in La Libertad een plan ingediend 

voor 4 waterputten bij scholen in het rurale gebied met daaraan gekoppeld 

een voorlichtingscampagne over hygiëne. Het geld dat schoolkinderen uit 

Doetinchem en omgeving met Wandelen voor Water hebben opgehaald, 

zal hieraan besteed worden.
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Beroepsonderwijs
La Libertad heeft drie sectoren met economisch potentieel: Landbouw, 

mijnbouw en dienstverlening (MKB). Het ontbrak in La Libertad echter aan 

enerzijds beroepsonderwijs in het voortgezet onderwijs en anderzijds vakop-

leidingen voor jong volwassenen. 

Sinds 2009 zijn er in La Libertad gesprekken gevoerd om te komen tot 

een vorm van beroepsopleiding. Daaraan is deelgenomen door FC Juntos 

(de lokale stedenbandorganisatie in La Libertad), de boerenorganisatie 

ASOGALES, vertegenwoordigers van de mijn, het ministerie van onderwijs 

(MINED), het instituut voor beroepsopleidingen INATEC, en vertegenwoordi-

gers van het LBSNN in Managua. DOS vertegenwoordigers hebben tijdens 

de missie in juli 2010 ook een vruchtbare bijeenkomst met bovengenoemde 

partijen bijgewoond, waar veel belangstelling werd getoond voor een 

beroepsopleiding/beroepscursussen. Aanvankelijk zou MINED hierin een 

groot aandeel hebben, maar door bezuinigingen en beleidsombuigingen van 

de nationale overheid is dit plan niet doorgegaan.

DOS gaat bijdragen aan de start van beroepsonderwijs in de vorm van een 

praktische tweejarige opleiding in de landbouw en veeteelt. Daarnaast wor-

den korte applicatiecursussen voor automontage, koeltechniek, electromon-

tage, bouwtechniek en winkeladministratie aangeboden.
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Trazabilidad
Het ministerie van landbouw in Nicaragua (MAGFOR) heeft een nieuw pro-

ject opgezet rond het vastleggen van het traject van de herkomst van vlees 

(trazabilidad/trace ability),waarbij de koeien net als in Nederland een identi-

ficatielabel in hun oor krijgen. Het is nodig om de stier of de koe te kunnen 

volgen vanaf zijn geboorte tot en met de distributie van het vlees. In Nicara-

gua is dat met name interessant om te komen tot betaling voor de kwaliteit 

van het vlees en de acceptatie van het vlees bij de export. Vanaf 2010 moet 

het vlees aan deze voorwaarde voldoen bij de export naar de VS, volgens de 

bepalingen in het CAFTA-verdrag.

De geselecteerde 30 boeren krijgen een krediet dat ze binnen 6 maanden 

dienen te besteden. Per boer komen maximaal 60 koeien in aanmerking 

voor dit krediet. Het is bestemd voor onderzoeken op ziektes, de oormerken 

en technische kosten. De koeien dienen als onderpand van de lening en de 

aflossing komt in een roterend fonds, zodat na aflossing ook nieuw geselec-

teerde boeren kunnen profiteren van een lening. 

Capaciteitsopbouw lokaal bestuur La Libertad
LOGO SOUTH is een programma van VNGi voor de versterking van het 

lokaal bestuur in ontwikkelingslanden. LBSNN voert dit programma in Nicara-

gua uit via de AMHNH, de Nicaraguaanse ‘VNG’. Als aangeslotene bij de 

koepelorganisatie LBSNN verstrekt de gemeente Doetinchem sinds 2004 

een startsubsidie voor capaciteitsopbouw in de gemeente La Libertad. Daar-

toe werden en worden door LBSNN zowel Nederlandse experts als Nicara-

guaanse deskundigen gemobiliseerd voor ondersteuning van het gemeen-

tebestuur  bij het opstellen van: participatieve strategische beleidsplannen 

voor een duurzame economische ontwikkeling en een kadasterregistratie als 

uitgangspunt voor het verwerven van  gemeentelijke inkomsten uit belastin-

gen en heffingen. Het landenprogramma Nicaragua 2009-2010 behelst onder 

meer coaching bij programma’s voortkomend uit de strategische planning en 

gemeentelijke belastingheffing. 

17



In La Libertad is in 2010 de regierol van de gemeente ten aanzien van 

middelencoördinatie in de lokale economie versterkt. Er is een baseline en 

handleiding ‘Optimaliseren gemeentefinanciën’ gemaakt. Het AMHNH heeft 

een benchmarksysteem ontwikkeld, waar deelnemende gemeenten hun 

resultaten kunnen vergelijken met andere gemeenten. Zij krijgen zo infor-

matie over de sterke en zwakke kanten van de gemeentefinanciën. 

In maart 2010 is een cursus ‘Volkshuisvesting en grondbeleid’ van start 

gegaan waaraan de meeste partnergemeenten in Nicaragua deelnamen. 

Ook twee ambtenaren uit La Libertad hebben de cursus gevolgd. 

In december 2010 brachten zij een bezoek aan Nederland om in enkele 

steden kennis te nemen van het Nederlandse volkshuisvesting- en grond-

beleid. Het heeft geresulteerd in een basisdocument grondbeleid voor de 

gemeente La Libertad.

Eind 2010 heeft de tweede kamer een amendement aangenomen om te 

stoppen met het LOGO SOUTH programma. Het LBSNN wil met behulp van 

de aangesloten Nederlandse gemeenten dit programma in de komende 

jaren overdragen aan het AMHNH.
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Ontvangen gelden uit fondsenwerving 

   Particuliere giften en donaties 
 

2.650 
 verkoopopbrengsten (met name vogeltjes) 

 
3.900 

 Hola La Libertad 
 

5.275 
 dineravonden Graafschap College 

 
2.570 

 Mikrokredietproject en WK pool  Metzo 
 

410 
 kerstpakkettenactie Graafschap College 

 
5.250 

 kerstmarkt Metzo 
 

900 
 fietsende ambtenaren 

 
 1.150 

 Wandelen voor Water  
 

7.250 
 Donatie huizenproject Sité 

 
10.000 

 
    Totaal 

  
39.355 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
Voorlichting	  en	  Fondsenwerving	  
 
Activiteiten Resultaten 
Presentaties bij Serviceclubs  
Voorlichtingspresentatie bij 
Kiwanis 

Directe verkoop vogeltjes 

Voorlichtingspresentatie bij Rotary 
Club Doetinchem 

Directe verkoop vogeltjes, vaste donateurs, 
nieuwe contacten en nieuwe acties  

Voorlichtingspresentatie bij Rotary 
Club Doetinchem- Oude IJssel 

Directe verkoop vogeltjes en donatie, 
kerstacties 

Voorlichtingspresentatie bij IG&D Nieuwe contacten 
Voorlichtingspresentatie bij Junior 
Kamer 

Directe verkoop vogeltjes en nieuwe acties 

  
Vrijwilligersbijeenkomsten Betrokkenheid en gerichte inzet vrijwilligers 
  
Wandelen voor Water Veel media-aandacht, voorlichting en  
Rugzakjesactie Betrokkenheid en fondsenwerving  
Anti Racismedag bij 
Rietveldlyceum 

Voorlichting  

Voorlichting internationalisering 
bij Iselinge 

Voorlichting  

  
Kerstacties   
Vogeltjes in kerstpakket  Voorlichting en fondsenwerving 
Kerstmarkt Metzocollege Voorlichting en fondsenwerving 
Kerstmarkt Simonsplein Voorlichting en fondsenwerving  
  
Hola La Libertad  
Benefietconcert Media-aandacht, voorlichting en 

fondsenwerving 
Dineravonden Media-aandacht, voorlichting en 

fondsenwerving 
  
Muurschilderweek  Media-aandacht en voorlichting en 

betrokkenheid  
Restaurantweek Ruimzicht Voorlichting en fondsenwerving 
Fietsende Ambtenaren  Betrokkenheid en fondsenwerving  
 
 
 
 
 
 
 

19

Voorlichting en Fondsenwerving





Verdubbeling
Het totaalbedrag van bijna €40.000,- wordt verdubbeld door verschillende 

programma’s. Het bedrag van Wandelen voor Water is verdubbeld door 

Aqua for All. De donatie aan het huizenproject door KPA en de overige 

gelden door Hivos via het Caminando Juntos-programma. Uiteindelijk heeft 

DOS dus bijna €80.000,- aan fondsen geworven in 2010.

Wandelen voor Water
Deze bijzondere sponsorloop was dit jaar een groots succes met deelname 

van 400 leerlingen, die allen 6 kilometer aflegden met 6 liter water op hun 

rug. De actie leverde na verdubbeling door Aqua for All meer dan €14.000,- 

op. Voorlichting was ook een belangrijk aspect, vrijwilligers van DOS gaven 

bijzondere gastlessen waarbij de watersituatie in La Libertad en Doetinchem 

bekeken werd. De kinderen vonden dit heel leerzaam en leuk. DOS kreeg 

met deze actie veel publiciteit en belangstelling. 

Muurschilderweek
Van 27 september t/m 1 oktober maakte Johana del Carmen, een 

Nicaraguaanse muurschilder een kunstwerk samen met leerlingen van het 

Ludgercollege en Rietveldlyceum en andere belangstellenden in de Gruit-

poort. De leerlingen maakten de schetsen gebaseerd op het thema: de start 

van beroepsonderwijs in La Libertad. Johana maakte een ontwerp en zette 

de lijnen op 4 grote panelen die vervolgens weer werden ingekleurd. Het 

resultaat was prachtig! 

Hola La Libertad
Zondag 17 oktober vierde DOS haar 20-jarig bestaan met een benefietcon-

cert: Hola La Libertad. De muziekliefhebbers werden verwend met film en 

mooi gedragen koraalmuziek van het Symfonisch Blaasorkest en een prach-

tige “Gaanderense” uitvoering van de Misa Criolla door het Martinuskoor. 

De reacties van het publiek waren bijzonder lovend. 

Alle partijen werkten belangeloos mee en door kaartverkoop, sponsoren en 

het veilen van de Nicaraguaanse kunstwerken, gemaakt tijdens de 

muurschilderweek, was de prachtige totaalopbrengst € 5.000,-. Wethouder 

Otwin van Dijk heeft de cheque met veel trots in ontvangst genomen. 
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Acties Graafschapcollege
Het Graafschapcollege heeft zich in 2010 bijzonder betrokken getoond bij 

de stedenband. Samen met DOS organiseerde het 2 unieke Nicaraguaanse 

dineravonden. Leerlingen maakten typisch Nicaraguaanse smaakvolle 

gerechten. Tijdens het diner werden de gasten vermaakt met mooie live 

muziek en nam DOS hen mee naar La Libertad in een voorlichtingspresenta-

tie. Naast deze avonden heeft het Graafschapcollege haar personeel ook de 

mogelijkheid gegeven een donatie te doen aan DOS ipv het ontvangen van 

een kerstpakket. Deze acties hebben in totaal een bedrag van ruim € 7.500 

opgeleverd voor de onderwijsprojecten in La Libertad. 

Communicatie 
DOS heeft een professionaliseringsslag gemaakt met een eenvoudige, maar 

overzichtelijke en complete website. Alle informatie over de organisatie, de 

projecten in La Libertad en de activiteiten in Doetinchem is te vinden op de 

website: www.dos-doetinchem.nl. 

Media
DOS heeft veel in de regionale kranten gestaan, ook zijn interviews voor de 

lokale radio en tv gegeven. Ook dit is terug te zien en te beluisteren op de 

website.

Nieuwsbrieven
De achterban van DOS heeft 1 à 2  maandelijks een nieuwsbrief in de mail-

box ontvangen. Dit met nieuwtjes uit La Libertad en uitnodigingen van de 

Doetinchemse activiteiten. De nieuwsbrief wordt erg goed gelezen.
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Bijlagen 
Bijlage I 
 
Met dank aan in Doetinchem  
Gemeente Doetinchem 
Waterschap Rijn en IJssel 
Unie van Waterschappen 
LeAf 
Vitens Evides International 
Aqua for All 
LBSNN 
Hivos 
Woningcorporatie Sité 
Van Egmond Groep 
Oscar’s Groen 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
Rensa Groep 
Flits Webhosting 
Bouwbedrijf Ernst 
Kleurmeesters 
Autobedrijf Willemsen 
St Martinuskoor Gaanderen 
Rietveld lyceum 
Ludgercollege 
Irene Hoogveld  
Schavenweide 
Tandartspraktijk Bijkersma 
Psychologenpraktijk Joep Kramer 
Restaurant Ruimzicht 
PCOB 
Familie Rietman 
 

Helmink Woontechniek 
Roos Koenders 
Frans Hesselink, Grafisch Ontwerpbureau 
De Gruitpoort 
Doetinchems Vizier 
Gelderse Post 
De Gelderlander 
Gelre FM 
Optimaal FM 
Kiwanis 
Rotary Club Doetinchem 
Rotary Club Doetinchem-oude IJssel 
IG&D 
Junior Kamer 
Graafschapcollege 
Metzocollege 
Ludgercollege 
TVA! 
CBS de Haven 
OBS Hogenkamp 
Julianaschool 
CBS de Mate  
CBS de Meene 
De Boomgaard 
CBS ‘t Prisma 
Johana del Carmen 
Bestuur DOS en alle vrijwilligers  
 

 
 
Met dank aan in Nicaragua  
Fundacion Crecemos Juntos 
(stedenbandorganisatie La Libertad 
- Doetinchem) 

Alcadia La Libertad 
(gemeentebestuur) 

MARENA (Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales; 
stroomgebiedsbeheer, afd. La 
Libertad) 

ENACAL (Empresa Nicaraguenze de 
Acueductos y Alcantarillados; 
drinkwaterbedrijf)  

 

MINED (Ministerio de Educacion; onderwijs) 

AMHNH (Vereniging van Nicaraguaanse 
gemeenten) 

CEPRODEL 

Joop Hakvoort en Nel Verbree 

Werner Schlienz 

Paroquia Virgen de la Luz (RK-kerk La 
Libertad) 

LBSNN Managua 

Monic Schaapveld 

 
	  



Bijlage II
Projecten La Libertad 2010 

Alle kinderen naar school in La Libertad
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos en gemeente 

  La Libertad

Project :  200 kinderen meer naar school in 2010 via vijf 

  strategieën: bouw schoollokaal, 200 rugzakjes 

  met schoolbenodigdheden, scholing voor ouders, 

  training en didactisch materiaal voor 80 leerkrachten 

Toegekend bedrag : € 21.000

Fondswerving : particuliere donaties, gelabelde gelden onderwijs 

  DOS, verdubbeling LBSNN/Hivos

Status : uitgevoerd

Samen werken aan schoon water in La Libertad Fase 1
Aanvrager : gemeente La Libertad

Project : duurzaam stroomgebiedsbeheer en verbetering 

  drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de regio 

  en de stad La Libertad; meerjarig samenwerkings-

  programma tussen de Nederlandse watersector 

  (waterschap Rijn en IJssel, Vitens-Evides interna-

  tional, LeAF, gemeente Doetinchem afd. riolering) en 

  waterpartners in La Libertad

Totaal bedrag fase 1: € 360.000 (dit bedrag blijft buiten het financieel 

  jaaroverzicht van DOS, omdat de coördinatie van dit 

  project in handen is van Waterschap Rijn en IJssel) 

Fondswerving : Nederlandse Waterschapsbank, Waterschap Rijn en 

  IJssel, Vitens Evides International, Aquaforall, deels 

  verdubbeling LBSNN/HIVOS

Status : afgerond
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Samen werken aan schoon water in La Libertad Fase 2
Aanvrager : gemeente La Libertad

Project : duurzaam stroomgebiedsbeheer en verbetering 

  drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de regio 

  en de stad La Libertad; meerjarig samenwerkings-

  programma tussen de Nederlandse watersector 

  (waterschap Rijn en IJssel, Vitens-Evides interna-

  tional, LeAF, gemeente Doetinchem afd. riolering) en 

  waterpartners in La Libertad

Totaal bedrag fase 2: € 904.814 (dit bedrag blijft buiten het financieel 

  jaaroverzicht van DOS, omdat de coördinatie van dit 

  project in handen is van Waterschap Rijn en IJssel) 

Fondswerving : Nederlandse Waterschapsbank, Waterschap Rijn en 

  IJssel, Vitens Evides International, acties in 

  Doetinchem (Helmink, Duckrace), deels verdub-

  beling LBSNN/HIVOS

Status : in uitvoering

Waterputten bij plattelandsscholen in La Libertad 
Aanvrager : onderwijscommissie La Libertad

Project : Slaan van 4 waterputten en lessen hygiene op 

  basisscholen

Toegekend bedrag : € 20.000

Fondswerving : Actie Wandelen voor Water 2010 en 2011, 

  Aquaforall

Status : in voorbereiding

Viviendas IV
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos

Project : bouw van vijf huizen voor middenklasse La Libertad

  in 2009 en 2010 

Toegekend bedrag : € 36.000

Fondswerving : woningcorporatie Sité, Ten Brinke MVO-projecten, 

  LBSNN/KPA

Status : afgerond
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Viviendas V
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos

Project : bouw van vijf huizen voor middenklasse La Libertad 

  in 2011 en 2012

Toegekend bedrag : € 40.000

Fondswerving : woningcorporatie Sité, bouwbedrijven, LBSNN/KPA

Status : in voorbereiding

Woningbouw via garantiestelling
Aanvrager : gemeente La Libertad

Project : via garantiestelling van Doetinchemse woning-

  corporatie en DIGH bouw van 50 woningen voor 

  sociale middenklasse in La Libertad

Toegekend bedrag : € 50.000 in de vorm van garantiestelling

Fondswerving : woningbouwvereniging i.s.m. DIGH in Nederland en 

  CEPRODEL in Nicaragua 

Status : niet in uitvoering genomen wegens ontbreken van 

  garantiestelling

Comedor Ancianos
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos

Project : maaltijdverstrekking voor arme ouderen

Toegekend bedrag : € 3.600

Fondswerving : particulier, HOVO, PCOB, LBSNN/KPA

Status : afgerond, zelfvoorzienend sinds augustus 2010

Asilo de ancianos
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos

Project : permanent onderkomen voor 16 arme ouderen met 

  maaltijdvoorziening

Toegezegd bedrag : € 10.000

Fondswerving : deel vrijgekomen bedrag Comedor Ancianos

Status : in voorbereiding
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Beroepsonderwijs in La Libertad
Aanvrager : Fundacion Crecemos Juntos i.s.m. onderwijs-

  commissie met vertegenwoordigers uit agrarische 

  sector, INATEC, MINED en gemeente La Libertad.

Project : vorm van beroepsonderwijs t.b.v. agrarische sector 

  ter stimulering van de locale economie

Toegekend bedrag : € 40.000 (onder voorbehoud van goedkeuring 

  projectaanvraag)

Fondswerving : bedrijfsleven, ROC Graafschapcollege en andere 

  scholen voor voortgezet beroepsonderwijs in en om 

  Doetinchem, LBSNN/Hivos.

Status : in voorbereiding

Trazabilidad/certificering van vlees
Aavrager : Fundacion Crecemos Juntos

Project :  Administreren van herkomst en gezondheid van 

  vlees; iso certificering. Doel: vermarkten van 

  kwaliteitsvlees

Toegekend bedrag : € 10.000 - € 20.000 (onder voorbehoud van 

  goedkeuring projectaanvraag)

Fondswerving : via (agrarische) bedrijven en scholen voor agrarisch 

  onderwijs, LBSNN/Hivos

Status : in voorbereiding

Capaciteitsopbouw lokaal bestuur La Libertad
Aanvrager : gemeente La Libertad

Project : coaching en documentsontwikkeling gemeente-

  financiën en volkshuisvesting/ grondbeleid door 

  AMHNH

Toegekend bedrag : € 7.500 

Fondswerving : gemeente Doetinchem via VNGi

Status : uitgevoerd
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Jaarrekening 2010

Aan het bestuur van Stichting Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking (DOS)

Doetinchem, 4 juli 2011

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij breng ik u verslag uit van mijn werkzaamheden betreffende de jaar-
rekening 2010 van DOS

Opdracht en verantwoording
In gevolge uw verzoek heb ik aan de hand van de daartoe door mij bijgehou-
den administratie de jaarrekening samengesteld van DOS.

Doel van de stichting
De stichting heeft statutair en feitelijk ten doel het bevorderen van inzichten 
in, bewust wording van en betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en de 
samenhang tussen deze problematiek en de eigen samenleving; het tot 
stand brengen van een uitwisseling tussen de bevolking van een ontwikke-
lingsland en de bevolking van Doetinchem, op basis van gelijkwaardigheid 
en het organiseren van daadwerkelijke ontwikkelingssamenwerking.

Resultaat en financiële positie
In het boekjaar is niet  toegevoegd aan de algemene reserve. De hoogte van 
de reserve wordt voldoende geacht voor de continuïteit van de activiteiten. 
De reserve bedraagt per 31 december 2010 € 9.000. De overige middelen 
per 31 december 2010 zijn gereserveerd voor ondersteuning van Caminando 
Juntos.

Fiscale positie
De stichting is geen belasting naar de winst verschuldigd.

Met vriendelijk groet,

D.G.A. (Dirk) Stouten 
Burg. Kehrerstraat 39
7002 LB Doetinchem 
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BALANS PeR 31 DeCeMBeR 2010

 2010            2009

Activa

Inventaris
Computer La Libertad 0 314

Vlottende activa
Vorderingen 15.103 4.309

Liquide middelen
Rekening courant en spaarrekening RABO 77.891 68.476

 ---------- ----------

 92.994 73.099
 ====== ======

Passiva

eigen vermogen
Algemene reserve 9.000 9.000

 

Voorzieningen
Reserveringen 83.211 61.729

Lopende schulden (korter dan 1 jaar)
Diverse te betalen kosten 783 2.370

 --------- ---------

 92.994 73.099  

 ====== ===== 
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BATeN en LASTeN
 2010             2009 

Baten

Subsidies 65.602 68.407

KPA gelden 5.324 18.372

Giften 22.314 19.295

Verkopen minus inkopen 1.473 1.775

Reservering Xplore 0 3.518

Wandelen voor Water 14.288 0

Hola La Libertad 5.752 0

Rente 1.103 1.221

Onttrekking aan voorzieningen  19.191

 ---------- ----------

 115.856 131.779
Lasten

Projecten 51.430 52.007

Afschrijvingen 314 315

Personele inzet 36.877 34.122

Voorlichting 224 3.792

Overige kosten 5.530 7.015

Toevoeging aan voorzieningen 21.481 33.673

 --------- ---------

 115.858 130.924

 ---------- ----------

Toevoeging algemene reserve 0 855
    ====== ======
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Toelichting op de balans en op het overzicht van baten en lasten

Inventaris € 0 (vorig jaar € 314)

De inventaris bestaat uit een computer die ter beschikking is gesteld aan 

FC Juntos in La Libertad.

Liquide middelen € 77.891 (vorig jaar € 68.476)

Deze post betreft banktegoeden. 

eigen vermogen € 9.000 (vorig jaar € 9.000)

De algemene reserve dient als garantie voor de continuïteit van de 

organisatie.

Voorzieningen € 83.211 (vorig jaar € 61.729) 

De voorziening betreft reserveringen ter ondersteuning van Caminando 

Juntos en andere projecten in La Libertad.    
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Subsidies
 2010   2009  

Gemeente Doetinchem 27.602 28.407

Voorlichting, bewustwording, fondswerving en

millenniumcampagne Gemeente Doetinchem 20.000 20.000

Voorlichting, bewustwording, fondswerving en   

millenniumcampagne Hivos/LBSNN 18.000 20.000

 ---------- ----------

 65.602 68.407

Projecten
 2010  2009 

Caminando Juntos 25.000 30.000

Bezoek aan La Libertad 5.204 0

Bezoek uit La Libertad 50 72

Woningbouw 20.241 14.457

Zonnepanelen 0 4.777

Ondersteuning ouderen 0 1.446

Muurschildering 935 0

Diverse projecten 0 1.256

 --------- ---------

 51.430 52.008
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Bijlage III

Lijst van afkortingen
AMHNH Asociacion de Municipios con Hermanamientos Nicaragua-Holanda 
AOC Agrarisch Opleidings Centrum  
CAFTA Central America Free Trade Agreement
CBS Christelijke basisschool
CEPRODEL Centro de Promocion del Desarrollo Local
CNHHN Consejo National de Hermanamientos Holanda-Nicaragua 
DIGH Dutch International Guarantees for Housing 
ENACAL Empreza Nicaragueze de Acueductos y Alcantarillados
FCJ Fundacion Crecemos Juntos 
FODEL Federacion de Organismos para el Desarrollo Local 
FONADEFO Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 
Hivos Humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking 
HOVO Hoger Onderwijs voor Ouderen 
IB Internationale Betrekkingen 
IG&D Industrie, Groothandel en Dienstverlening
INATEC Instituto Nacional Tecnologico 
INVUR Instituto Nicaraguense de la Vivienda Urbana y Rural 
KPA Kleine Plaatselijke Activiteiten van NCDO
LBSNN Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua 
LeAF Lettinga Associates Foundation 
LOGO SOUTH Local Government in het zuiden 
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MAGFOR Ministerio de Agricultura y Foresteria 
MDG Millennium Development Goal 
MINED Ministerio de Educacion 
NGO Niet Gouvernementele Organisatie 
OBS Openbare basisschool 
PCOB Protestant Christelijke Ouderen Bond 
PGD Protestante Gemeente Doetinchem 
PIT Proyecto Integralis Territorialis 
ROC Regionaal Opleidings Centrum
UNI Universiteit van Nicaragua
VEI Vitens Evides International 
VNG-i Vereniging van Nederlandse Gemeenten-internationaal
WRIJ Waterschap Rijn en IJssel
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