
Reisverslag van december 2016 

Naar aanleiding van het 20 jaar bestaan van het project FANS, ben ik op 4 
december 2016 afgereisd naar Nicaragua. Na een nachtje rust bij de familie 
Bongaerts, waarvoor mijn dank,  ben ik op maandag doorgereisd naar Terrabona 
waar het feest voor FANS zou doorgaan. 

De eerste dagen van mijn verblijf ben ik met Edenia (de medewerkster van Tierra 
Buena en collega FANS) inkopen gaan doen in Matagalpa en Sébaco. Deze inkopen 
waren vooral boeken voor de scholen die een groot tekort aan leesboeken hebben 
in hun klassen. Ook heb ik inkopen gedaan voor de tekenwedstrijd die 
georganiseerd was. Alle deelnemende scholen (voor deze tekenwedstrijd) zullen 
een pakketje leesboeken en een voetbal ontvangen. De deelnemende kinderen 
krijgen een ijsje. De winnaar per school krijgt een verrassingspakketje met snoep, 
een drinkbus, een leesboek, tekenlinealen en zijn winnende tekening ingekaderd in 
een mooi gouden lijst.  

  

De volgende dagen moesten er nog vele zaken geregeld worden voor het feest dat 
vrijdag zou plaatsvinden. Vele documenten (oorkondes, certificaten, …) dienden 
nog ondertekend te worden, ik heb mijn steentje bijgedragen … . Het programma 
van de feestdag doornemen, nog enkele officiële uitnodigingen bezorgen.  Druk, 
druk, druk dus! 



  

Samen met Edenia heb ik de werking van FANS overlopen; de samenwerking en 
communicatie, tussen Edenia en mij,  verloopt zeer goed. In beide richtingen wordt 
er zo snel mogelijk op elkaars vragen en suggesties ingespeeld. De lijsten van de 
FANS kinderen en padrinos worden goed op elkaar afgestemd. Het aantal padrinos 
stijgt,  wat betekent dat  er meer kinderen steun krijgen om te leren en studeren! 
Dus een succesvol project !!!! 

De dag voor het FANS feest komen er vele kinderen naar Terrabona om een briefje 
en hun rapport af te geven voor hun madrina/padrino.  Een drukte van belang, men 
staat tot buiten aan te schuiven. Wel fijn dat die kinderen de inzet van hun 
padrinos waarderen.  

     

Overzicht verloop FANS van 2012 tot heden    

  2012 2013 2014 2015 2016

Aantal padrinos 113 131 145 148 157

Aantal FANS kinderen met padrino 123 146 164 175 188

Aantal FANS kinderen zonder padrino        
           
96



Dan …. Vrijdag 9 december is het dan zover. Al vroeg is men de straat aan het 
schoonvegen, wordt de feesttent opgebouwd en stromen er al vele ouders met hun 
kinderen toe. Er werd, speciaal voor dit feest, allerlei vervoer ingezet om mensen 

t e r p l a a t s e t e k r i j g e n .   

  

Het wordt zeer gezellig druk.  

De muziekschool stelt zich op, de dansschool is ook present. Samen zullen ze dit 
feest een kleurrijk en vrolijk tintje geven.  Dat is hun echt gelukt …. Het was 
prachtig!!! 

  

Iedereen wordt verwelkomt door Carla Suarez, de voorzitster van Tierra Buena die 
het FANSprojekt runt. Daarna volgen nog meerdere speechen. Er worden prijzen 
uitgereikt aan personen voor hun hulp en inzet , winnaars en deelnemende scholen 
van de tekenwedstrijd .  



    

Ook worden enkele personen beloond voor hun inzet en het doen slagen van het 
FANS project, door hun een “certificaat” te overhandigen. Ik heb er een in 
ontvangst genomen voor het Comité NICAMIG@S Belgíca! 

  

Ter afsluiting heeft Toon nog een dansje opgevoerd met een van de leden van het 
FANS-comité.  

Alle aanwezigen werden uitgenodigd om te gaan eten. In Terrabona is een 
restaurantje dat ervoor gezorgd heeft dat er voldoende warm eten zou zijn voor 
alle aanwezigen. 

De leden van het Comité NICAMIG@S kregen eten aangeboden in Tierra Buena. Als 
afsluiting een taart voor het 20 jaar bestaan van FANS. 



 

  

Het was een zeer drukke maar prachtige feestdag! 

Mijn grote  dank gaat uit naar Toon, onze stadsgenoot, die toch wel veel heeft 
verbeterd in Terrabona en omliggende bergdorpjes. Niet alleen het FANS project 
maar ook projecten zoals Corazones Unidos (gehandicaptenzorg), Armonía Mental 
(zorg voor mensen met psychische problemen), de Zoete Vriendjes (zelfhulpgroep 
voor diabetici), apotheken voor de kansarmen, etc. teveel om op te noemen! 

Het was weer een fantastische belevenis. Voldaan reisde ik terug naar België.  

Wetende dat de mensen in Terrabona en omstreken in goede handen zijn en een 
betere toekomst tegemoet gaan dankzij Toon en het Comité NICAMIG@S in 
Terrabona en in België!


