
  

      

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2020 

Vzw Nicamig@s ondersteunt vanuit de noden van de kansarme bevolking in 
Nicaragua  3 basispijlers nl. gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en 
jeugdwerking (SDG4) van de NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena. Deze 
NGO’s zijn in respecIevelijk 1997 en 2010 opgericht door de Lommelse arts Dr. 
Toon Bongaerts. 
Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid 
(SDG16) (SDG1) (SDG5)met parIcipaIe van de plaatselijke bevolking. 
Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of 
overdragen van inhoudelijke experIse hopen we dit te realiseren. 
De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Dr. Toon 
Bongaerts in Nicaragua. De vzw draagt hiervan ook de transferkosten. 

Sinds april 2018 zijn er poliIeke onrusten ontstaan in Nicaragua. Met als gevolg, 
nu nog, een dalende economische bedrijvigheid waardoor de levenssituaIe van 
vele arme Nicaraguanen nog verslechterd is. Met sinds maart 2020 de Covid-
pandemie bovenop is de levenssituaIe van de mensen daar dramaIsch.  

In 2020 waren er omwille van de Covid-pandemie aanzienlijk minder inkomsten 
via fondsenwerving. In Nicaragua werd om dezelfde reden de werking van de 
verschillende projecten  een Ijd teruggeschroefd (geen huisbezoeken bij 
paIënten; geen groepsacIviteiten,..), waardoor er ook wel minder uitgaven 
waren. 

Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek, 
GROS Kontch, Stad Lommel, Provincie Limburg,…) hee^ Nicamig@s in 2020 
slechts twee financiële acIes kunnen ondernemen: 

- Op 1/3/2020 (net voor de eerste lockdown) : Wereldse zondag in het 
wereldcafé in Leuven t.v.v. het project Armonía Mental. Opbrengst : 
1613€. 

- In mei 2020 deden we met de acIe ‘Corona Unidos’ een oproep naar 
financiële steun om beschermingsmateriaal te kunnen laten aankopen 
voor het gezondheidspersoneel in Prosalud. Opbrengst : 13.000€. 

Gelukkig konden we in september een live denkdag laten doorgaan. 



  

In de voormiddag dachten we na over ‘hoe jonge vrijwilligers aantrekken in 
Nicamig@s’. We nodigden hiervoor Hans Dekoninck van het Nicaraguacomité 
Mol uit. Zij hebben jarenlange ervaring met inleefreizen in Nicaragua voor jonge 
vrijwilligers. 
In de namiddag hielden we een brainstormmoment over ‘fondsenwerving’. 

OVERZICHT INKOMSTEN VERSCHILLENDE PROJECTEN IN 2020: 
FANS : 27.191,85 € 
Corazones Unidos : 8.848 € 
Armonía Mental : 9646,79 € 
Monicare 2019 : 1.170 € 
NPO (o.a. corona unidos-acIe) : 15.265,06 € 
Vormings- en onderzoekscentrum : 7519,26  

We organiseerden wel geregeld zoom-meeIngen met de verschillende 
werkgroepen. Ook onze Algemene Vergadering ging online door.  

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2020: 
11/01 : Nieuwjaarsetentje Nicamig@s 
15/01 : Voorbereidende vergadering ‘wereldse zondag 1/3’ 
23/01 : Intake gesprek kandidaat studenten HOWEST Brugge voor een stage in 
Prosalud Project Armonía Mental in het voorjaar 2021. 
02/02 : EvaluaIevergadering Monicare 2019 
09/02 : Voorbereidende vergadering ‘wereldse zondag 1/3’ 
12/02 : Vergaderingwerkgroepen AM en CU 
20/02 : Overleg FANS-project 
01/03 : Wereldse zondag t.v.v. het project AM 
24/03 : online crisisoverleg Corona in Nicaragua 
23/05 : Algemene Vergadering Nicamig@s (online) 
12/09 : Denkdag Nicamig@s 
21/10 : online vergadering werkgroep FANS 
14/12 : online vergadering werkgroep FANS 
17/12 : online vergadering werkgroep FANS met medewerkers Tierra Buena 

Hieronder een overzichtje van de evoluIe van de werking van de verschillende 
projecten: 

1. FANS: (SDG4) 
Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996). 



  

In totaal krijgen nog steeds een 300 kinderen en jongeren een 
schoolbeurs via de gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via 
“padrinos”, peters of meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen. 
In 2019 hadden we al een start genomen om deze vorm van steun sIlaan 
om te vormen naar steun voor schooltjes. Vorig jaar werd deze nieuwe 
manier van steun verder op punt gezet. Er zijn nu 8 zeer arme schooltjes 
geselecteerd aan wie we in de toekomst schoolmateriaal voor zowel de 
kinderen als de leerkrachten willen bezorgen met onze financiële 
opbrengsten.  

2. Corazones Unidos (CU) (SDG3) 
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en financieel de 
ontwikkeling van een ambulant aanbod voor kinderen en jongeren met 
een handicap in de regio Terrabona en Dario. Structureel hoort dit 
project in Nicaragua onder de NGO Prosalud in Dario.  
In 2020 kregen weer heel wat kinderen en jongeren een aanbod van 
ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële hulpmiddelen, 
medische verzorging of de nodige medicaIe. Zoals boven reeds gezegd, 
zijn een aantal acIviteiten nog steeds opgeschort o.w.v. de pandemie. 

1. Armonía Mental (AM) (SDG3): 
Begin 2020 werden nog 511 personen met zware psychologische of 
psychiatrische problemen  regelmaIg opgevolgd. Door de pandemie 
hee^ de dienst veel minder mensen in consult gehad en werden 
huisbezoeken ook een hele periode opgeschort. Knelpunt in dit project 
blij^ hier de beschikbaarheid van de nodige medicaIe.  

NIEUW in Prosalud is de oprichIng van een ‘Centro de invesIgación y 
formación’ (Onderzoeks- en vormingscentrum). Aan de hand van een 
kleinschalig onderzoek in de dorpen wilt Prosalud in de dorpen een analyse 
maken van de noden en behoe^en van de lokale bevolking op vlak van 
gezondheidszorg, GGZ, zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking 
en mensen met chronische ziektes. Op basis hiervan wilt men structurele 
oplossingen voorstellen en concrete acIes ondernemen op vlak van training, 
bijscholingen en uitwisseling. Dit i.s.m. de lokale doelgroepen, deskundigen en 
stakeholders. 

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de 
NGO Prosalud verder ondersteunen, zijnde de 2 poliklinieken, het labo, de 
zelrulpgroepen diabeIci, de vrouwen met risicozwangerschappen,... (SDG3) 



  

Het is erg belangrijk dat communicaIe, transparanIe en duidelijkheid 
onmisbaar blijven om een kwalitaIef goede (wissel)werking Noord 
(Nicamig@s)- Zuid (Nicaragua) te onderhouden.  
Met Dr. Toon Bongaerts als centrale spil in Nicaragua m.b.t. alle projecten 
worden wij voortdurend gebrie^, gecoacht en ondersteund via wekelijkse 
skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of 
Nicaragua. 

Opgesteld op 24 januari 2021 
Anne Bongaerts, voorziser vzw Nicamig@s 


