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JAARRAPPORT 2016

ALGEMEEN / BESTUUR
De Stichting Vriendschapsband Leiden – Juigalpa (de Stichting) is op 9 september
1987 opgericht (als Stichting Nicaragua Komitee Leiden) en heeft als
vestigingsplaats Leiden. Zij is geregistreerd in de kamer van Koophandel onder
nummer 41167496.
Statutair heeft de Stichting meerdere doelstellingen:
1. Steun geven aan de stedenband tussen de stad Leiden en de stad Juigalpa
in Nicaragua.
2. De Leidse bevolking een duidelijk beeld geven van en te betrekken bij de
leefsituatie van de inwoners van Nicaragua, in het bijzonder de stad
Juigalpa.
3. het inzamelen van gelden en goederen ten behoeve van de bevolking van
Nicaragua, in het bijzonder van Juigalpa.
Gedurende 2016 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de
bestuurssamenstelling. Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit 4 personen
en was de bestuurssamenstelling als volgt:


Nanda van Beest (voorzitter)



Boy Hendriksen (secretaris)



Hedda Sasburg (penningmeester)



Ruud Lambregts (verantwoordelijke projecten)

Website:
Email:
Post:

www.leiden-juigalpa.nl
JAARVERSLAG
infosvlj@gmail.com
Van Randwijkstraat 49, 2321 KE Leiden
INLEIDING
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JAARVERSLAG
INLEIDING
2016 heeft in het teken gestaan van het bestendigen van de projecten, passend in
het traject van formele afronding van de stedenband naar maatschappelijk
georiënteerde vriendschapsband. Concreet betekent dat het grote project;
realisatie van een Regionaal Revalidatiecentrum CRRET/Los Pipitos door de SVLJ in
Leiden in samenspraak met Comité de Vínculo tot dat de financiële support goed is
verantwoord. Alle kleine projecten zijn nagenoeg afgerond.
Daarnaast is in 2016, ondanks of mede door de vele wisselingen van personeel bij
de overheid van Juigalpa, de keuze voor het “afscheidskado” van de gemeente
Leiden aan de bevolking van Juigalpa geconcretiseerd in het vrouwenproject MEC,
zie ook verder op in het jaarverslag. In 2017 zal de uitvoering hiervan ter hand
genomen worden, met dank aan de gemeente Leiden voor het meedenken.
Realisatie van dit project betekent is de kroon op de inzet van de stedenband
tussen Leiden en Juigalpa gedurende een periode van 30 jaar.
Hieronder volgt nu een korte opsomming van de activiteiten.

ACTIVITEITEN IN LEIDEN
HSL
Met de Hogeschool Leiden zijn de betrekkingen voortgezet, mede op basis van de
stages van twee studenten in 2015 in Juigalpa bij het door de SVLJ gesteunde
project CRRET/Los Pipitos, die zeker succesvol genoemd mag worden. In 2016
werd deze stage afgerond met een rapport dat ook aan de Nicaraguaanse partner
(middels een samenvatting in het Spaans) is aangeboden. Voor de Hogeschool is
ook in 2016 de mogelijkheid opengehouden om vanuit de SVLJ stages in Juigalpa
te faciliteren. Daar is in het afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt; een
obstakel vormt steeds wel de noodzaak het Spaans redelijk te beheersen. Voor
2017 lijken de vooruitzichten op nieuwe stages vanuit de HSL gunstiger.
Muurschilder
In 2016 hebben wij samen met Rosa Manus en Libertas Leiden, buurthuis
Morschwijk een muurschilder project gedaan.
Met subsidie in het kader van de kinderrechten (Viering 25 jaar
kinderrechtenverdrag) was langere tijd gezocht naar een geschikte buitenlocatie
voor het project. Echter, vele eigenaren van geschikte “muren” waren niet in staat
om middelen vrij te spelen voor langdurig onderhoud van de schildering.
Bovendien bleek het ook vergunning-technisch niet mogelijk om een grote
muurschildering op een in het oog springende centraal gelegen plek in Leiden te
kunne realiseren.
In September 2016 is Soraya Mondaca Abel, die eerder ook met de Anne Frank
School, met het ROC en met de Pacellischool in Leiden muurschilder projecten
heeft gedaan, door de SVLJ naar Leiden gehaald voor het project.
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Rosa Manus en Morschwijk hebben samen met kinderen en ouders van die
kinderen uit de wijk en uit de opvang tekeningen gemaakt, die door Soraya
verwerkt zijn in een ontwerp. Dit ontwerp is samen met de kinderen uitgewerkt in
3 prachtige panelen, die roulerend in Morschwijk, in de Bed-bad-broodopvang en in
Rosa Manus worden opgehangen.
De vrijwilligers van Morschwijk, van het kinderwerk en de tekenklas , evenals de
docent en begeleider van de kinderen in Rosa Manus hebben het project samen
met de kinderen tot een mooie ervaringen voor allen gemaakt!

Zo wordt de samenhang tussen deze sociale en wijkvoorzieningen; en de positie
van (kwetsbare) kinderen en hun ouders en de verbondenheid met de wijk
gesymboliseerd.
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PROJECTEN IN JUIGALPA
Rol Comité de Vínculo
Het Comité fungeert nog steeds als adviesinstantie voor de SVLJ. De
samenwerking met de SVLJ vindt vooral plaats in de persoon van Conny Baez,
ondersteund door Don Chester Howay. Samen hebben zij het werk van Adolfo
Hernández, onze vroegere adviseur, die begin 2015 is overleden (zie Jaarverslag
2014), overgenomen. Het contact met Conny en Don Chester was de afgelopen
periode uitstekend en beiden zijn steeds actief en alert geweest in de monitoring
van de projecten en het pogen helderheid te krijgen in een aantal zaken, met
name rond het CRRET-project en de moeizame gang van zaken rond de school
Tierno Galván.
De relatie tussen Comité en de Alcaldía, het gemeentebestuur, is de laatste tijd wel
achteruit gegaan; beter gezegd, het Comité geeft aan de positie van het
gemeentebestuur steeds minder geloofwaardig en stabiel te achten, nu in de
lopende raadsperiode Juigalpa al aan de vierde burgemeester toe is. Het Comité
staat op het standpunt dat het wenselijk is niet langer meer te investeren in de
betrekkingen met de Alcaldía, ook niet vanuit Leiden. Zelf manifesteert het Comité
zich de laatste tijd weer meer als een tamelijk brede en redelijk representatieve
civiele instantie, die nog graag een langere periode de samenwerking met de SVLJ
zou willen voortzetten en nog hoopt op mogelijkheden voor financiële steun aan
organisaties in Juigalpa, zonder verdere tussenkomt van de Alcaldía: voorbeeld is
het vrouwenproject van de lokale afdeling van MEC, een nationaal opererende
organisatie. Als dat project wordt goedgekeurd zou het zeker wenselijk zijn de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan bij het Comité te leggen.
Ook wat betreft controle op rapportages e.d. over gefinancierde projecten kunnen
we tevreden zijn over het Comité.
Echter, verdere voortzetting van de samenwerking met het Comité, ook naast de
afronding van de nog lopende projecten, ligt op dit moment minder voor de hand,
zeker nu de officiële stedenband wordt beeindigd.
Regionaal Revalidatiecentrum CRRET/Los Pipitos
Voor achtergrondgegevens en
historie t/m 2015: zie
Jaarverslagen 2014 en 2015.

De uitvoering van het CRRETproject heeft in 2016 redelijke
vorderingen gemaakt en (met
enige voorzichtigheid) mag
gezegd worden dat de
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eindfase in zicht is gekomen. Na de verschillende impasses van de afgelopen
periode, o.a. rond het wel of niet aanschaffen van een microbus voor het vervoer
van de kinderen naar het centrum, stemt dat tot tevredenheid. Het later in het
project opgenomen therapeutische zwembadje is inmiddels klaar en in gebruik. Het
ziet er uitstekend uit, behoudens dan de afronding met overdekking en omheining
vanwege de veiligheid. De werkzaamheden daaraan zijn wel begonnen en worden
in 2017 afgerond.
Van het saldo dat (na de voltooiing van het werk rond het zwembad) nog overblijft,
gaat volgens afspraak ook een deel naar het lokale CAV gaat. Het lokale fysiocentrum is de afgelopen periode weer actiever geworden en ook de verhoudingen
met het CRRET zijn verbeterd. In elk geval worden van maandag t/m donderdag
gedurende de middagen in het CAV een 15-tal kinderen begeleid en op vrijdag
worden door de twee promotoras van het CAV huisbezoeken gedaan. Ook zij er in
het CAV steeds stages van buitenlandse studentes, met name uit Japan, die erg
gemotiveerd en toegewijd zijn. Al met al lijkt toch ook het CAV Juigalpa vooral de
rol te spelen van lokaal centrum waar de betrokkenheid van ouders van de
kinderen gestalte krijgt, zoals we eerder ook elders in de regio (Santo Tomás, La
Libertad) zagen.
Op grond van de statistieken van CRRET en de rapportages die worden geleverd is
de indruk dat het centrum nu redelijk wordt gebruikt; over geheel 2016 werden er
bijna 6000 “handelingen” geregistreerd: dat komt neer op 2 per uur. Maar
vermoedelijk zijn dat niet allemaal béhandelingen van kinderen, maar b.v. ook
registraties etc. De SVLJ probeert in 2017 - tegelijk met de afronding van alle
bestedingen – ook nog beter inzicht te krijgen in de omvang van de dienstverlening
en – als dat mogelijk is – de kwaliteit. De samenwerking met de Hogeschool Leiden
biedt misschien een (bescheiden) mogelijkheid daar een nader beeld van te
krijgen. Voor het najaar van 2017 hebben zich nieuwe studenten van de HSL
gemeld voor hun stage (in navolging van de studenten in 2015). De SVLJ wil kijken
of het mogelijk is die juist in te zetten op een analyse/evaluatie van het werkelijke
gebruik en nut van het CCRET, ook in samenhang met de CAVs. Dat lijkt in elk
geval een mooie uitdaging!
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Escuela Tierno Galván
Het verhaal van de Tierno Galvánschool is bekend: de door ons (mede
met fondsen van het Bonaventura
College, vanuit de Kerstfair eind 2012
– ja zo lang geleden alweer – en de
verdubbeling van de gemeente)
gefinancierde comedor is eindelijk wél
af, maar is in gebruik genomen als
klaslokaal. De ruimtenood op deze
bomvolle basisschool is zó groot, dat
dat echt nodig was.
Er zijn ook al eerder lokalen bijgebouwd. Op deze school krijgen wel 700 kinderen
les, in twee turnos, ochtend en middag. Dat zijn voornamelijk kinderen uit armere
buurten, die soms van een eind weg komen. Je kunt het ook zien aan de kleding:
een deel van de kinderen draagt niet het traditionele schooluniform: daar is thuis
geen geld voor. Het verstrekken van maaltijden is juist bij deze school een extra
trekker om de kinderen ook echt te laten komen.
Op zich ziet de gaarkeuken er keurig
uit, maar de maaltijden worden net als
vroeger in een soort houten schuurtje
met golfplaten dak op houtvuur
gekookt en in die zin is er nog niets
veranderd.
In 2016/7 zijn verwoede pogingen
gedaan dit project alsnog af te ronden
conform de oorspronkelijke
bedoelingen: de nog niet aangeschafte
ecofogones (zuinige houtoventjes)
alsnog aan te kopen en te installeren
aan de buitenkant van het gebouwtje, en dat toch als kook- en eetruimte in
gebruik te nemen. Een en ander dreigt echter toch af te ketsen op het standpunt
van het Ministerie van Onderwijs dat de ruimte echt dringend nodig is als klaslokaal
en dat dat écht prioriteit heeft. Men vraagt zelfs om een klein saldo dat nog over is
te mogen gebruiken voor schilder- en opknapwerk, dat ook elders aan de school
moet worden verricht. Zo haalt de realiteit in feite droom van dit projectje – het
verschaffen van een minder ongezonde ruimte voor moeders die de maaltijden
verzorgen en kinderen die die nuttigen – in, en rollen de prioriteiten over elkaar
heen…
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Escuela Politécnica
Deze aloude partner draait nog steeds goed: de afgelopen jaren werden ruim 5000
diploma’s uitgereikt over in totaal (nu) al 23 opleidingen. Zoals bekend gaat het
daarbij vooral om deeltijdonderwijs aan (jong) volwassenen, met name in de sfeer
van beroepsopleidingen. De Politécnica telt ongeveer 25 personeelsleden, waarvan
16 leraren. De basiskosten van de school (salarissen etc.) worden vrijwel geheel
gedragen door de overheid (MINED).
Het laatste projectje met de Politécnica was de versterking van het lokaal voor
onderwijs in elektriciteit en koeling; dat is inmiddels afgerond. Duidelijk is dat ook
deze opleiding in een behoefte voorziet, zeker gezien de sterk gegroeide vraag
naar goed opgeleide technici. Daarbij gaat het niet alleen om basisvaardigheden,
maar bijvoorbeeld ook om meer specialistische training op het gebied van koeling
en airconditioning, in het klimaat van Nicaragua veel gevraagd.
Het ontbreekt de Politécnica jammer genoeg altijd wel een beetje aan
mogelijkheden om echte follow up te geven aan de opleidingen en b.v. ook een
nauwkeuriger beeld te krijgen waar cursisten nu uiteindelijk aan de slag zijn
gekomen. Vaak zijn dat natuurlijk wel eigen kleine bedrijfjes, is men als
cuentapropista (ZZP’er!) de markt opgegaan. Misschien zou hier overigens ook een
leuke stage-opdracht liggen voor studenten van de Hogeschool Leiden: breng dat
vervolgverhaal eens wat meer in kaart en doe aanbevelingen aan de Poli vanuit de
markt, waar liggen nu de behoeften. Misschien wel een te omvangrijke opdracht
maar zelfs maar een stukje zou interessant zijn, ook als afsluiting van een lange
periode van samenwerking vanuit Leiden met de Politécnica.
MEC (Movimiento María Elena Cuadra) Juigalpa
De banden met MEC zijn in 2016 voortgezet en geconcretiseerd, als vervolg op de
contacten die in 2014 werden gestart: zie ook de Jaarverslagen van 2014 en 2015
voor meer achtergronden over deze vrouwenorganisatie en de afdeling Juigalpa.
MEC en de vrouwen in Juigalpa die in de organisatie participeren blijven strijdbaar
bezig. Steeds weer blijkt hoe men werkt van wijk tot wijk en soms letterlijk van
huis tot huis gaat om met vrouwen te praten over de eigen situatie, ondervonden
onrecht en geweld, mogelijkheden zich daartegen te verweren etc. De vrouwen
van MEC kennen zeker een aantal voorbeelden van vrouwen die beter af zijn nu en
erin geslaagd zijn zich aan de geweldsspiraal te ontworstelen. Maar het is soms
ook heel zwaar om in verbeteringen te blijven geloven en met geringe middelen de
strijd voort te zetten.
In Juigalpa telt MEC zo’n 50 militantes, actieve leden, in heel Nicaragua heeft men
zeker een bereik van enkele duizenden vrouwen die op een of andere manier
betrokken zijn. MEC als nationale organisatie bestaat nu 22 jaar en weet zich te
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handhaven als onafhankelijke instantie, ondanks de tegenwerking van de overheid
en het sterk teruglopen van de buitenlandse financieringsmogelijkheden.
MEC blijft steeds (terecht) trots op het realiseren van Wet 779, bewerkstelligd met
een 20tal andere organisaties samen, maar helaas ook weer ondermijnd met een
strategie die vanuit de Asamblea Nacional is opgezet, gericht op het introduceren
van een nieuw artikel in de (eerder aangenomen) wet, dat de mogelijkheid van
mediation en arbitrage inhoudt. Dat is helemaal in lijn met de door de Sandinisten
ontwikkelde lijn van familiewaarden, de harmonie van het gezin (ook door de Kerk
belangrijk geacht natuurlijk) en die sterk wordt gepropageerd: ga het conflict niet
aan, begin geen proces e.d. maar kijk of je je met de daders van geweldplegingen
kunt verzoenen. In veel gevallen is dat een allang gepasseerd station.
In 2016 werden stappen gezet
om de droom van MEC in Juigalpa
te realiseren: de opzet van een
casa de refugio, een veilige plek
voor vrouwen die protectie
zoeken.
Aanvankelijk was er hoop dat
Rosa Manus (of de vrienden ván)
daarbij zouden kunnen helpen,
maar die hoop is vooralsnog op
een dood spoor beland. Er zijn
twee alternatieven in zicht: a. de
fondsen waarover de SVLJ nog
beschikt die gelabeld zijn voor projectfinanciering en b. middelen van de gemeente
Leiden, waar met het afsluiten van de stedenband nog de mogelijkheid van een
“afscheidscadeau” is geopperd. Daarbij blijkt dat idee niet specifiek gebonden aan
de gemeente Juigalpa maar is aangegeven dat een project in de sfeer van
vrouwenrechten, afkomstig uit de samenleving, ook tot de mogelijkheden mag
worden gerekend. Op basis van die gegevens is MEC gevraagd een voorstel te
maken, dat in 2016 werd aangeboden. Zoals vaker gebeurt, had MEC de
mogelijkheden behoorlijk overschat en naast een flink bedrag voor infrastructuur
ook middelen opgenomen voor de betaling van personeelskosten. Vanuit de SVLJ is
vervolgens duidelijk aangegeven dat het echt om een bescheiden project zou
moeten gaan, zonder veel kosten voor exploitatie, personeel etc., ook omdat de
Stichting daar geen middelen naar de toekomst toe meer voor zouden hebben.
Vervolgens heeft MEC in overleg met de SVLJ een aangepast en sterk
gereduceerde voorstel aangeboden, voor een totaal bedrag van ruim 34.000 dollar.
Goed uitgewerkt, met een bredere invalshoek, als Centro de Atención integral a

víctimas y sobrevivientes de violencia de género en el Municipio de Juigalpa.

Waarmee het centrum ook wordt neergezet als een vrouwencentrum dat diensten
verleent, opvang en begeleiding biedt, van waaruit acties en activiteiten worden
gecoördineerd en ook samenwerking wordt gezocht met andere instanties, zoals
b.v. de universiteit. Studenten die hun opleiding psychologie of rechten willen
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afronden met een stage moeten bij MEC terecht kunnen en dragen dan meteen bij
aan het dienstverlenende karakter van het centrum.
De verwachting is dat dit project in 2017 definitief kan worden goedgekeurd en
uitgevoerd, als waarschijnlijk laatste project van de SVLJ in Juigalpa. Daarbij wordt
gerekend op een bijdrage van de gemeente Leiden.
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FINANCIELE VERANTWOORDING 2016
Balans SVLJ 2016
31-12-2016

31-12-2015

Activa
Overige activa
981,68

Vorderingen

€ 0,00

Nog te factureren

0

€ 1.452,26

Vooruitbetaalde bedragen

0

€ 0,00

2045,22

€ 285,49

55.044,66

€ 62.375,05

39,09

€ 39,09

58110,65

€ 64.151,89

€ 3.438,01

€ 3.438,01

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.438,01

€ 3.438,01

13500,28

€ 12.224,78

1808,65

€ 688,65

€ 7.775,42

€ 7.775,42

€ 23.276,84

€ 28.591,27

€ 1527,99

€ 4.650,00

€ 6.783,80

€ 6.783,80

58110,65

€ 64.151,89

Liquide Middelen
ING NL71INGB0004819642
Zakelijke spaarrekening ING4819642
Kas

Totaal Activa
Passiva
Algemene Reserve (begin vh jaar)
Resultaat jaar

Algemene Reserve (einde vh jaar)
Voorziening tbv kosten stichting
Kortlopende schulden

Voorzieningen voor projecten
project basisscholen
project gehandicapten
project muurschildering
Project algemeen

Totaal Passiva
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Exploitatierekening 2016
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

KOSTEN
A. Organisatiekosten Leiden
Secretariaatskosten

€ 114,41

€ 300,00

€ 400,97

Contactpersoon en
rapportagekosten

€ 1.780,00

€ 750,00

€ 1.580,00

Reis- en verblijf naar Juigalpa

€ 1.450,00

€ 1.450,00

€ 1.128,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Capaciteitsopbouw

B. Organisatiekosten Juigalpa

C. Bewustwordingsactiviteiten
Fondswerving, publiciteit e.d.
Netwerkvorming

D. Projecten
Project gehandicapten CRRET/Los
Pipitos

€5.314.43

Project Muurschilder

€3.122,01

Totaal Kosten

€27,777,35

€ 11.780,85

€ 2.500,00

€ 36.538,68

€ 2.500,00
€0

€ 2.500,00

€ 5.000,00
€ 238,05

OPBRENGSTEN

Baten tbv stichting
Subsidie Gemeente Leiden
Donaties algemeen
€669,91

Rente inkomsten

Totaal Opbrengsten

€3.169,91

Saldo uit/naar
voorzieningen en reserve

€8.610,94

13

€30,00
€ 5.000,00

€5.268,05

€31,270,63

14

TOELICHTING OP DE BA LANS EN VERLIES EN
WINSTREKENING
Algemeen
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de verdere afbouw van de stedenband.
We richtten ons op het naar een afrondende fase brengen van het project met
Los Pipitos/ CRRET. Verder is er in leiden een project met de muurschilder
gerealiseerd. Zie ook het projectendeel van dit verslag.
In de exploitatierekening is naast de realisatie ook de begroting over 2015
opgenomen. Deze laatste geeft de begrote kosten weer, zoals die aan de
gemeente Leiden zijn voorgelegd t.b.v. de subsidieaanvraag voor onze
“apparaatskosten t.b.v. mondiale bewustwording”. Kosten voor projecten,
evenals de inkomsten, anders dan uit de reguliere gemeentesubsidie worden
niet vooraf begroot.
Balans:
Activa
Vorderingen. Dit is de nog te ontvangen bijdrage van de Stichting Vrienden
van Rosa Manus voor de door ons betaalde kosten voor het verblijf en de reis
van Conny en Sara voor hun deelname aan de internationale
Vrouwenconferentie in 2015.
Het saldo ING betreft het gehele saldo van de lopende rekening op ING
rekening nummer 4819642.
Er is een kleine kas in verband met verkopen van artisania in de stad. Deze is
ook in 2016 niet gebruikt.
Passiva
Resultaat jaar en projectvoorzieningen: Er is geen resultaat over 2016; alle
lasten zijn gefinancierd uit de hiervoor opgebouwde voorzieningen.
De voorziening project muurschildering is een restantbedrag dat overbleef
doordat er een minder grote muurschildering dan oorspronkelijk bedoeld is
gerealiseerd. SVLJ zal de overgebleven bijdrage bestemmen voor het
afsluitende project in Juigalpa.
Voorziening gehandicapten: Er staat nog steeds een groot bedrag klaar om de
verdere investeringen van het CRRET te financieren. Het project moet medio
2017 afgerond zijn.
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Voorziening stichtingskosten: deze voorziening is bedoeld voor verdere
capaciteitsopbouw en netwerkvorming, reiskosten en kosten voor de
organisatie in Juigalpa die niet uit projecten kunnen worden gefinancierd. Ook
zal uit deze voorziening de weggevallen subsidie van de gemeente Leiden
tijdelijk kunnen worden opgevangen.
Exploitatierekening
kosten
Secretariaatskosten: De kosten zijn dit jaar lager dan begroot, doordat het
bestuur de meeste kosten voor eigen rekening neemt.
Capaciteitsopbouw: dit jaar zijn er geen kosten gemaakt voor
capaciteitsopbouw. Er zijn wel bijeenkomsten geweest met andere
stedenbanden, over de toekomst van Nederlandse stedenbanden met
Nicaragua. Hier zijn ervaringen uitgewisseld en zijn contacten hernieuwd.
Hieraan waren geen kosten verbonden.
Contactpersoon: In 2016 is de overeenkomst tussen SVLJ en de
contactpersoon Conny Baez verder voortgezet, inclusief de bijdrage voor
kantoorkosten. De betaling vindt in januari 2017 plaats, tijdens de reis van ons
bestuurslid naar Juigalpa.
Reis en Verblijfkosten Juigalpa: dit jaar is de geplande reis van een bestuurslid
naar Juigalpa uitgesteld naar januari 2017. De voorziening is aangevuld met de
bijdrage van de gemeente voor deze reis.
Fondsenwerving, publiciteit: In 2016 zijn geen kosten gemaakt voor
fondsenwerving en publiciteit.
Netwerkvorming. In 2016 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
Project CRRET. Het project CRRET met Los Pipitos is nog steeds niet afgerond.
Er kon slecht een kleine bijdrage worden overgemaakt, omdat de
investeringen van het CRRET zijn uitgesteld.
Project Muurschilder: We hebben in september de muurschilder Soraya uit
Nicaragua laten overkomen. De kosten voor het project bestonden uit het
ticket, de reis- en aansprakelijkheidsverzekering, vervoerskosten en
maaltijden, verblijfkosten in een B&B, schildersbenodigdheden en de
muurpanelen. De muurschilder heeft ook een bijdrage voor het schilderwerk
ontvangen.
Inkomsten
Subsidie Gemeente Leiden: dit betreft het bedrag voor organisatiekosten. Dit
was de laatste bijdrage aan de stichtingskosten van de gemeente Leiden.
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Donaties algemeen: er zijn geen geldelijke donaties ontvangen. Bijdragen door
het niet declareren van kosten zijn niet opgenomen.
Rente-inkomsten: vanwege het stallen van grote bedragen die wachten op
uitbetaling voor met name het project CRRET heeft de SVLJ een zakelijke
spaarrekening aan onze bankrekening gekoppeld. Hier ontvangen we een
bescheiden rente.
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