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Voorwoord  
 

2011 was het jaar van de bezuinigingen. Ook de stedenband Doetinchem-La Libertad 

heeft in het teken gestaan van de bezuinigingen die de gemeente Doetinchem heeft 

doorgevoerd. Zowel de raad als het college is van mening dat de band met La Libertad 

niet zonder meer stopgezet kan worden. DOS krijgt de gelegenheid om de bestaande 

afspraken in het kader van ‘Werken aan de millenniumdoelen’ minimaal tot 2015 na te 

komen. 

 

Concreet houdt dit voor de stedenband in dat we de komende jaren ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs (zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs), maar vooral 

ontwikkelingen m.b.t de lokale economie blijven ondersteunen. Ook wil DOS een sinds 

2000 succesvol woningbouwprogramma met medewerking van Sité Woondiensten blijven 

ondersteunen, evenals het sociaal project voor maaltijden en huisvesting voor arme 

ouderen in La Libertad. Sinds 2009 loopt al het zeer intensieve programma ‘Schoon 

water voor La Libertad’, waarin Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Doetinchem, 

Vitens en Leaf participeren.  

Ook belangrijk zijn de activiteiten ter versterking van het lokale bestuur via het LOGO 

South programma. Dat programma is eind 2010 plotseling gestopt, maar maakt in 2012 

onder een andere naam een doorstart. 

 

In 2011 zijn twee belangrijke nieuwe projecten van start gegaan: 

 de opleiding voor technicus landbouw en veeteelt, waaraan ruim 40 jongeren 

deelnemen, waaronder veel meisjes; 

 het Trazabilidad-programma, dat het vee een keurmerk moet verschaffen, 

waardoor het geschikt wordt voor de export. 

 

Om deze projecten onder andere financieel mogelijk te maken, hebben in Doetinchem 

vrijwilligers een indrukwekkend aantal activiteiten ondernomen. Zo werd er deelgenomen 

aan de Antiracismedag op het Rietveld Lyceum. Op Koninginnedag gingen duizenden 

badeendjes met elkaar de strijd aan op de Oude IJssel; opbrengst van maar liefst 8.510 

euro voor het water- en sanitatieproject in La Libertad. 55 kinderen van de basisscholen 

Hogenkamp en De Kleine Prins hebben op 23 maart meegedaan aan de actie Wandelen 

voor Water. Katy Carolina Centeno Escott, een Nicaraguaanse kunstenares, kwam naar 

Doetinchem om samen met kinderen uit de wijk Schöneveld en in het bijzonder van OBS 

Hogenkamp een muurschildering te maken in de speeltuin. Rafael de Jesús Téllez Lazo, 

ook een Nicaraguaanse muurschilder, heeft samen met de kinderen van de Julianaschool 

en Vijverberg een bijzondere schildering gemaakt in de Zonneboom. Het balsahouten 

campagnevogeltje van DOS vond zijn weg in vele kerstpakketten van diverse bedrijven 

en instellingen in Doetinchem. In december verleende DOS medewerking aan de 

projectweek ‘Je werk, je wereld’ op het AOC. 

Met veel enthousiasme heeft DOS geprobeerd een jubileumreis naar Nicaragua te 

organiseren. Helaas hebben we vanwege te weinig aanmeldingen moeten besluiten om 

die reis niet door te laten gaan. 

Al met al was 2011 een zeer geslaagd jaar. Ik wil dan ook, mede namens onze vrienden 

uit La Libertad en Doetinchem, iedereen die hieraan bijgedragen heeft, hartelijk danken 

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 maatschappelijk 

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 

Landelijke Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Sindsdien staat het 

werken aan de millenniumdoelen centraal. DOS ondersteunt La Libertad op het niveau 

van onderwijs, water en sanitatie, huizenbouw en bevordering van de lokale economie. 

Daarnaast steunt DOS kleinschalige sociale projecten. 

 
Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) 

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) 

Pieter Koning (namens de gemeenteraad) 

Mart Hopmans (onderwijs) 

Jan Smit (bedrijfsleven) sinds 31-08-2011 

 

Comité van Aanbeveling 

Herman Kaiser (burgemeester van Doetinchem) 

Henny  van der Kracht (directeur IJsselkring) 

Dick Chargois (bedrijfsleven) 

Sarien Shkolnik-Oostwouder (raad van bestuur Graafschap College) 

 
Medewerker 

Eveline Bongers (vervanging zwangerschapsverlof tot mei 2011)  
Lonneke Willemsen (juni tot oktober 2011) 

Ingrid Veldscholte (vanaf november 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.dos-doetinchem.nl/


Overzicht activiteiten 2011  
 

Werkbezoek DOS 

Van 28 februari tot 4 maart 2011 vond het werkbezoek plaats aan La Libertad. Namens het 

bestuur van DOS namen Mart Hopmans en Anneke van der Haar hieraan deel. Tijdens het 

werkbezoek hebben zij vertegenwoordigers van de gemeente La Libertad, de 

onderwijssector alsook vertegenwoordigers van Fundacion Crecemos Juntos, de 
stedenbandstichting in La Libertad, en de private sector (landbouw/veeteelt) ontmoet. 

Doel van het werkbezoek van DOS was afspraken te maken over de samenwerking voor de 
komende jaren en overdracht of afbouw op het gebied van: 

Volkshuisvesting en grondbeleid; 

Ontwikkeling lokale economie: trazabilidad (waarmerken van vlees), PIT 1 
(landbouwverbeteringsprogramma), watergerelateerde projecten;  

Onderwijs: investeringsplan MDG 2 2011 (Alle kinderen naar school), concrete voorstellen 
m.b.t. beroepsonderwijs;  

Sociale projecten: maaltijdvoorziening ouderen, uitrusting gezondheidsposten. 

 

Badeendjesrace 

Op zaterdag 30 april gingen duizenden badeendjes met elkaar de strijd aan op de Oude 

IJssel in Doetinchem. De race werd georganiseerd door twee leerlingen van het 

Ludgercollege, Darlyne Kluit en Eva Heijn. De genummerde badeendjes legden een traject 

af van zo'n honderd meter, geholpen door de stroming. Winnende eendjes leverden mooie 
prijzen op voor de eigenaren van de corresponderende lotnummers.  

De opbrengst van € 8.510 komt ten goede aan het water- en sanitatieproject in onze 
partnerstad La Libertad. 

         

 

 



Waterproject fase 1 

In de week van 28 februari t/m 4 maart 2011 brachten waterdeskundigen van Waterschap 

Rijn en IJssel, Vitens-Evides International en LeAF een werkbezoek aan La Libertad. Ze 

konden de aftrap van de tweede fase van het waterproject geven. En … die speelt zich niet 

alleen in La Libertad af, maar ook in omliggende gemeenten! Deze fase loopt tot eind 
2012. 

Het waterproject dateert van 2009. Sindsdien is er veel gebeurd in de hele waterketen. De 

gemeente La Libertad is nu actief met duurzaam beheer van het stroomgebied waar 

drinkwater wordt gewonnen. Ook wordt de waterkwaliteit nu gemonitord en is er 

onderhoud aan de zuiveringsinstallatie verricht. En inwoners uit de buurtschap Kinuma 

hebben nu filters die het giftige arseen uit het drinkwater halen. Er zijn bijna 100 latrines 

en goten voor afvalwater in de arme wijk Nueva Esperanza gebouwd. In 2011 is de laatste 

hand gelegd aan een biofilter dat het afvalwater zuivert voor het de rivier ingaat. 

 

 

 

Waterproject fase 2 

In de tweede fase bouwen we voort op de successen en leerpunten uit de eerste fase. We 

besteden veel aandacht aan het duurzaam landgebruik door boeren en daar schakelen we 

de landbouworganisatie UNAG bij in. We geven dit onderdeel zo vorm dat boeren daar ook 

economisch baat bij hebben. Zo slaan we twee vliegen in één klap: economische 
ontwikkeling én duurzame beschikbaarheid van drinkwater. 

Stroomgebiedsbeheer 

Vanaf 2011 is er intensief overleg met milieumedewerkers van de gemeente La Libertad en 

de vier omliggende gemeenten Santo Domingo, San Pedro de Lovago, Santo Tomás en 

Villa Sandino. Al deze gemeenten liggen in het stroomgebied van de Río Mico. Zij gaan in 

de tweede fase meedoen in het waterproject. Dat is goed, want zo worden zaken beter 

afgestemd. En medewerkers delen hun kennis en ervaring, zodat die niet verloren gaat. 

Het vergroten, delen en vastleggen van waterkennis is een belangrijk onderdeel van de 

tweede fase. 

De vijf gemeenten hebben een stroomgebiedscomité opgezet, precies zoals volgens de 

nieuwe nationale waterwet de bedoeling is. Ze behoren bij de eerste drie opgerichte 

comités in Nicaragua. Zij hebben een gezamenlijke aanpak voor voorlichting en 

bewustwording over duurzaam waterbeheer uitgewerkt, en een plan voor het opzetten van  
gemeentelijke boomkwekerijtjes.   



 

Oplossing voor vervuiling door goudwinning 

 

Onderdeel van de tweede fase is het verminderen van de watervervuiling ten gevolge van 

de goudwinning. In december bezochten Joost Jacobi en Djura Prins van LeAF La Libertad 

voor het thema duurzaam goud. Via interviews en workshops onderzochten ze hoe de 

kleinschalige goudwinning minder vervuilend gemaakt kan worden. Een medewerker van 

Solidaridad was in La Libertad om te vertellen over certificering van duurzaam en 

menswaardig gewonnen goud. Met de resultaten van het werkbezoek is een 

projectvoorstel geformuleerd. In 2012 bekijken we of we hier financiering voor kunnen 

vinden.  

 

 

Alle kinderen naar school 

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 partners 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. Begin 2011 staan nog slechts 100 

kinderen buiten het schoolsysteem. Vroegtijdige schooluitval neemt echter toe.  

 

In het investeringsplan 2011 is de nadruk meer komen te liggen op het op school houden 

van de kinderen tot en met de zesde klas (‘La Batalla por el sexto grado’). 

Binnen de activiteiten die opgenomen zijn in de strategie ‘Strijd om de zesde klas’ zijn 

specifieke acties gepland om vroegtijdig schoolverlaten op de Nicaraguaanse scholen terug 

te dringen. Voorbeelden van deze acties zijn:  

 Verdere stappen zetten in het proces dat kinderen op rurale scholen met 

combinatieklassen de zes schooljaren basisonderwijs afronden. 

 Met de pedagogische academies coördineren van de programma’s van leraren en 

studenten in het laatste studiejaar, ter ondersteuning van het lager onderwijs, met 

nadruk op de eerste klas en de vakken taal en literatuur, en rekenen.   

 Gedurende het hele schooljaar toepassen van een leer-ondersteuningsplan in elke 

klas van het primair onderwijs, gericht op meisjes, jongens en adolescenten met 

leerproblemen. Nadruk krijgen lezen, schrijven en rekenen. 

 Bevorderen van het opzetten van een ‘gemeenschapsbeweging’ voor elke school en 

elk scholennetwerk, die erop toeziet dat de kinderen naar school gaan, dat ze 

binnen het schoolsysteem blijven, dat ze overgaan. Verder let de beweging op het 

functioneren van de leerkracht in zijn/haar klas. 

 



 
 

Tijdens werkbezoeken van DOS in februari en april 2011 hebben we aangeboden te helpen 

met  de uitwerking van die strategieën door middel van het uitwisselen van werkvormen, 

bijvoorbeeld gedifferentieerd lesgeven, zodat meerdere niveaus tegelijk aan het werk 

kunnen. Dit is vooral van belang voor scholen waar meer klassen in één lokaal werken. 

Ook aan speelse werkvormen, waardoor kinderen en leerkrachten meer plezier hebben in 

de lessen. Daarnaast het ontwikkelen van passend en duurzaam lesmateriaal.   

Leerkrachten zouden daarin met workshops en trainingen geschoold kunnen worden. 

Doetinchem is bereid daarvoor expertise in te zetten. 

Ook denken we aan computercursussen voor leerkrachten, waardoor zij in staat zijn 

zichzelf via e-learning bij te scholen in specifieke leerproblemen bij kinderen, zoals 

dyslexie, hyperactiviteit.  

Deze voorstellen worden in 2012 verder uitgewerkt. 

 

Eind 2011 was met de bouw van de school uit het plan 2011 nog niet begonnen. Oorzaak 

is dat de bouw van de school in de wijk Nueva Esperanza (plan 2010) vertraging heeft 

opgelopen en eerst voltooid moest worden. 

Beroepsopleiding van start in La Libertad 

In februari 2011 ontving DOS een vernieuwd projectvoorstel voor het beroepsonderwijs. 

Het oorspronkelijke plan om drie tweejarige dagopleidingen (landbouw en veeteelt, 

automonteur en mecanicien) en drie kortere weekendcursussen (civiele techniek, 

elektrotechniek en koeltechniek) aan te bieden, is herzien. 

 

De coördinatiecommissie voor het beroepsonderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van: 

Gemeente LL, Goudmijn B2Gold, Boerenorganisatie Asogali, MINED (gedelegeerde en 

directrice IRCA), FCJ en INATEC. Van alle actoren zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

beschreven. FCJ krijgt een coördinerende taak bij deze opleidingen.  

 

De selectiecriteria voor de leerlingen van de opleiding tecnico agropecuario en de korte 

cursussen zijn beschreven, evenals resultaten en verwacht effect. Een begroting was 

bijgevoegd, waarbij aangetekend wordt dat Doetinchem maximaal 50% van de 

benodigde gelden levert en alleen als alle betrokken actoren in redelijkheid bijdragen. 

Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan die tot een blijvend resultaat moeten 

leiden. De Canadese goudmijn B2Gold heeft een extra donatie van $ 50.000 gedaan. De 

leerlingen betalen zelf maandelijks een bedrag van $ 10. 

 

In augustus 2011 hebben alle partners in Nederland en La Libertad die betrokken zijn bij 

de start van de beroepsopleiding, hun handtekening onder het contract gezet. In 

september 2011 is de eerste opleiding van start gegaan. Het betreft een driejarige 

opleiding tot landbouw- en veeteelttechnicus die in de weekenden gegeven wordt. De 

cursus beslaat 1580 uur. De inhoud kan op onderdelen aangepast worden aan de 

plaatselijke situatie. Ruim 40 leerlingen, onder wie een groot aantal meisjes, hebben zich 

ingeschreven. In 2012 gaan de vakcursussen automonteur en businessadministratie van 

start. 

 



    
 

 

Trazabilidad 

Het ministerie van landbouw in Nicaragua (MAGFOR) heeft een nieuw project opgezet rond 

het vastleggen van het traject van de herkomst van vlees (trazabilidad/trace ability) Daarbij 

krijgen de koeien net als in Nederland een identificatielabel in hun oor. Het is nodig om de 

stier of de koe te kunnen volgen vanaf zijn geboorte tot en met de distributie van het vlees. 

In Nicaragua 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. In 2010 reeds moest het vlees aan deze 
voorwaarde voldoen bij de export naar de VS, volgens de bepalingen in het CAFTA-verdrag.  

30 geselecteerde boeren in La Libertad krijgen een krediet dat ze binnen 6 maanden dienen 

te besteden. Alleen de boeren met maximaal 40 koeien komen 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. De aflossing komt in een roterend fonds, 

zodat ook nieuw geselecteerde boeren kunnen profiteren van een lening. Het contract voor 

dit project is in augustus 2011 in Doetinchem en La Libertad ondertekend door alle 
betrokken partners.  

 

 



Bouw tehuis voor arme ouderen 

De maaltijdvoorziening voor arme ouderen waarvoor Doetinchem zich een aantal jaren heeft 

ingezet, is sinds kort zelfvoorzienend. In La Libertad bestaat een groot draagvlak om naast 

de maaltijden aan deze ouderen ook volledige zorg te bieden. De economische commissie 

van de RK-kerk Virgen de la Luz heeft een plan voor de bouw van een tehuis waarin 18 

bejaarden onderdak krijgen. De bouwtekening ligt al klaar en ook de grond, een donatie van 

het gemeentebestuur van La Libertad, is er. Inmiddels zijn naast Doetinchem ook andere 

donoren in La Libertad gevonden om de bouw en de exploitatie te bekostigen. DOS wacht nu 
op een projectcontract, waarna we een eenmalige bijdrage aan de bouw leveren. 

 

 

Waterputten bij scholen in La Libertad 

Op woensdag 23 maart 2011 hebben 55 kinderen van de basisscholen OBS Hogenkamp   en 

De Kleine Prins meegedaan aan de sponsorloop Wandelen voor Water. Zij lopen 6 kilometer 

met 6 liter water in een rugzakje, net als veel van hun leeftijdsgenootjes dat gewend zijn te 
doen in La Libertad. 

Wandelen voor Water 2010 en 2011 heeft veel geld opgebracht voor het Waterproject in  La 

Libertad. Hiermee zijn onder andere 4 waterputten aangelegd bij schooltjes in de 

buitengebieden van La Libertad. Op onderstaande foto zijn de kinderen van het schooltje 
Rafaela Herrera afgebeeld, die trots gebruik maken van hun waterput. 

Door de realisatie van vier putten krijgen ongeveer 80 kinderen direct toegang tot schoon 

drinkwater. Dit water is ook beschikbaar voor hun families en omwonenden, zo’n 500 

mensen. 

"Dit is echt een hele mooie pomp", zingen de kinderen samen met hun onderwijzeres 

Janery Kauffman voor medewerkers van Vitens tijdens hun bezoek aan het schooltje. 

 

 

 



Woningbouwproject 

Samen met Sité Woondiensten ondersteunt Doetinchem een kleinschalig woningbouwproject 

in La Libertad. Sinds 2002 zijn 27 degelijke woningen gebouwd, die via huurkoop afbetaald 

worden. Voor de periode 2011 en 2012 heeft DOS met een donatie van Sité en een 

verdubbeling via het KPA-fonds € 40.000 beschikbaar voor de bouw van weer vijf nieuwe 

woningen. De geïnde bedragen worden geïnvesteerd in nieuwe woningen. Er zijn er tot nu 

toe 30 gebouwd, waarvan er twee volledig gefinancierd 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 maandelijkse delen betaald. De 

huisbewoners rekenen maandelijks contant af bij het gemeenschapshuis van FC Juntos. Na 

15 jaar worden ze eigenaar van het huis. Alle overeenkomsten zijn vastgelegd in officiële 
documenten. 

Tijdens het werkbezoek van DOS in februari 2011 aan La Libertad heeft FC Juntos aan DOS 
inzage gegeven in de administratie; het zag er goed uit. 

 

       

 

 

Muurschilderen in de speeltuin van Schöneveld en in de Zonneboom 

Speeltuin Schöneveld 

Van 26 tot en met 30 september hebben de kinderen van OBS Hogenkamp en de kinderen 

van de woensdagmiddag-kinderclub met veel plezier gewerkt aan hun kunstwerk van 6 x 

1,25 meter in de speeltuin van Schöneveld. Dit hebben ze gedaan onder begeleiding van 

Katy Carolina Centeno Escott, een Nicaraguaanse kunstenares. Op 1 oktober, een zonnige 

zaterdag, is de muurschildering tijdens het wijkfeest onthuld. De ingang van de speeltuin 
wordt vanaf nu opgevrolijkt met een kleurrijke schildering.  

 

 



 

De Zonneboom in Oosseld 

Ook tijdens de laatste week van oktober heeft DOS een Nicaraguaanse kunstenaar 

uitgenodigd om een muurschildering te maken. Ditmaal met kinderen van de Vijverberg- en 

Julianaschool in de multifunctionele accommodatie Zonneboom. De kinderen en Rafael de 
Jesús Téllez Lazo hebben met veel enthousiasme gewerkt aan twee muurschilderingen.  

  

 

In ontwikkeling  
 

Eind 2011 is overleg gaande met het LBSNN over investeringen ten behoeve van de 

lokale economie in La Libertad. 

 

Microkrediet via Caja Rural 

Het LBSNN heeft goede contacten en ervaringen met de Caja Rural (een soort 

Boerenleenbank) in de provincie Chontales, waar La Libertad ligt. DOS laat onderzoeken 

of bij boeren in La Libertad voldoende belangstelling bestaat voor een krediet. 

 

Ontwikkeling toerisme-industrie 

In 2009 heeft de gemeente La Libertad een rapport gepubliceerd waarin de toeristische 

mogelijkheden in kaart gebracht worden. DOS beraadt zich op mogelijkheden om 

onderdelen uit dit initiatief te ondersteunen. 

 

Goed Goud 

In La Libertad en omgeving zit goud in de grond. Een Canadees bedrijf beheert er een 

grote goudmijn. Daarnaast zijn er veel kleine goudzoekers. Volgens een 100 jaar oud 

procedé winnen zij goud uit gesteente. Dat gaat gepaard met veel vervuiling van het 

oppervlaktewater via kwikemissie. Daarbij vindt ook kinderarbeid plaats. 

Het waterconsortium doet, samen met de gouddelvers en de gemeente La Libertad, 

onderzoek naar de mate van vervuiling en mogelijke oplossingen. 

 

 

 



Met dank aan… 
Allereerst bedanken wij de vrijwilligers en andere anderen die in Doetinchem en La 

Libertad een bijdrage hebben geleverd aan het werk van de stedenband, voor hun inzet 

en enthousiasme. Daarnaast bedanken wij de donateurs en de organisaties waarmee we 

in 2011 hebben samengewerkt: 

 

  

Gemeente Doetinchem 

Waterschap Rijn en IJssel 

Unie van Waterschappen 

LeAf 

Vitens Evides International 

Aqua for All 

LBSNN 

Hivos 

Sité Woondiensten 

Speeltuin Schöneveld  

Graafschapcollege 

Metzocollege 

Ludgercollege 

Rietveldlyceum 

Ulenhofcollege  

AOC 

Eva Heijn 

Darlyne Kluit 

Fu Hing Varsseveld 

JT bioscopen  

Tweewieler Totaal 

Julianatoren 

De Roos Lederwaren 

Land van Jan Klaassen 

  

 

 

Bosch Hengelo 

Boek en Buro 

Palestra Helmink Woontechniek 

De Gruitpoort 

Doetinchems Vizier 

Gelderse Post 

De Gelderlander 

Gelre FM 

Omroep Gelderland 

Kiwanis 

Rotary Club Doetinchem 

Rotary Club Doetinchem-Oude IJsselstreek 

Lions Doetinchem 

IG&D 

TVA! 

Diaconie protestantse gemeente 

PCOB 

CBS De Haven 

OBS Hogenkamp 

CBS De Meene 

CBS De Boomgaard 

CBS Julianaschool 

RKBS Vijverbergschool 

Katy Centeno Scott 

Rafael de Jesús Téllez Lazo 

 

In Nicaragua 

Fundacion Crecemos Juntos (stedenbandorganisatie La Libertad - Doetinchem) 

Alcadia La Libertad (gemeentebestuur) 

LBSNN Managua 

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

La Libertad) 

ENACAL (Empresa Nicaraguenze de Acueductos y Alcantarillados; drinkwaterbedrijf afd. 

La Libertad))  

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

MINED (Ministerio de Educacion; onderwijs) 

AMHNH (Vereniging van Nicaraguaanse gemeenten) 

CEPRODEL 

Joop Hakvoort en Nel Verbree 

Monic Schaapveld, tolk en vertaler 

 
 
 

 



Lijst van afkortingen 
 
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  

ENACAL Empreza Nicaragueze de Acueductos y Alcantarillados 

FCJ Fundacion Crecemos Juntos  

FODEL Federacion de Organismos para el Desarrollo Local  

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  

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 Protestants-Christelijke Ouderen Bond  

RKBS Rooms-Katholieke basisschool  

ROC Regionaal Opleidingscentrum 

UNI Universiteit van Nicaragua 

VEI Vitens Evides International  

VNG-i Vereniging van Nederlandse Gemeenten-internationaal 

WRIJ Waterschap Rijn en IJssel 
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Samengesteld door: 

 
D.G.A. Stouten  

Burg. Kehrerstraat 39 
7002 LB Doetinchem 



 
Aan het bestuur van Stichting  

Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking 

 

p/a Secretariaat DOS 

Wilhelminastraat 77 

7001 GV DOETINCHEM 

 

  

Doetinchem, 21 augustus 2012 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij breng ik u verslag uit van mijn werkzaamheden betreffende de jaarrekening 2011 

van Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) 

 

Opdracht en verantwoording 

In gevolge uw verzoek heb ik aan de hand van de daartoe door mij bijgehouden 

administratie de jaarrekening samengesteld van Stichting Doetinchem en 

Ontwikkelingssamenwerking. 

 

Doel van de stichting 

De stichting heeft statutair en feitelijk ten doel het bevorderen van inzichten in, 

bewustwording 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 ontwikkelingsland 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 2011 € 9.000. De overige middelen per 31 december 2011 zijn 

gereserveerd voor projecten in La Libertad, in het bijzonder voor ondersteuning van 

Caminando Juntos. 

 

Fiscale positie 

De stichting is geen belasting naar de winst verschuldigd. 

 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht uwerzijds 

behoefte bestaan aan nadere toelichting dan ben ik gaarne bereid deze te geven. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Dirk Stouten 



 

Balans per 31 december 
 
  2011  2010 
Activa 
 
Vlottende activa 
Vorderingen  3.045  15.103 
 
Liquide middelen 
Spaarrekening 116.412  66.809 
Rekening courant Rabobank 907  11.082 
 ----------  --------- 
  117.319  77.891 
  ----------  ---------- 
  120.364  92.994 
  ======  ====== 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve  9.000  9.000 
  
Voorzieningen 
Reserveringen  107.722  83.211 
 
Lopende schulden (korter dan 1 jaar) 
Diverse te betalen kosten  3.642  783 
  -----------  ---------- 
  120.364  92.994 
  ======  ====== 



 

B A T E N en L A S T E N 
 
  2011  2010 
 
Baten 
 
Subsidies  48.352  65.602 
KPA gelden  20.000  5.324 
Giften  23.102  22.314 
Verkopen minus inkopen  117  1.473 
Wandelen voor water  -/-    112  14.288 
Duckrace  8.510 
Hola La Libertad    5.752 
Rente  1.266  1.103 
  ----------  ---------- 
  101.235  115.856 
Lasten 
 
Projecten 31.981  45.241 
Afschrijvingen   314 
Personele inzet 35.234  36.877 
Voorlichting   224 
Overige kosten 9.509  11.719 
 ---------  --------- 
  76.724  94.375 
  ----------  ---------- 
Toevoeging aan voorzieningen  24.511  21.481 
   ======  ====== 



Stichting DOS          jaarrekening 2011 

Doetinchem 

  
 

Toelichting op de balans en op het overzicht van baten en lasten 
 
Vlottende activa € 3.045 (vorig jaar € 15.103) 
 
De vorderingen betreffen: 
  2011  2010 
 
Debiteuren  446 
Vooruit betaalde kosten  1.333 
Rente  1.266  1.103 
Aqua for All    14.000 
  ---------  -------- 
  3.045  15.103 
  =====  =====  
Liquide middelen € 120.961 (vorig jaar € 77.891) 
 
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 € 107.722 (vorig jaar € 83.211)  
 
De voorziening betreft reserveringen ter ondersteuning van Caminando Juntos en 
andere projecten in La Libertad. Per ultimo 2011 is € 24.511 toegevoegd aan de 
voorzieningen. Het leeuwendeel van dit bedrag is bestemd voor het programma 
Caminando Juntos 2 dat nog in de opstartfase zit voor wat betreft identificatie en 
implementatie van lokale projecten in La Libertad. Naar verwachting worden in 2012 
en 2013 de voorzieningen daadwerkelijk aangewend. 
 
Ontvangen subsidies 
Gemeente Doetinchem  27.602  27.602 
Voorlichting, bewustwording, fondswerving en 
millenniumcampagne Gemeente Doetinchem  20.000  20.000 
Voorlichtingsbijdrage Caminando Juntos  750   18.000 
  ----------  ---------- 
  48.352  65.602 
  ======  ====== 
   
Bestede gelden ten behoeve van projecten in La Libertad 
Caminando Juntos    25.000 
Woningbouwproject  13.830  20.241 
Millenniumproject (water)  17.375 
Laptop ten behoeve van FC Juntos  776 
  ----------  ---------- 
  31.981  45.241 
                 ======         ====== 



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


