
NIEUWSBRIEF UIT NICARAGUA

Aan alle solidaire vrienden, kennissen en familie

Beste allemaal

Graag wil ik op het einde van 2022 even terugblikken op onze projecten in Nicaragua.

Na 38 jaar leven en werken in Nicaragua wil ik blijven geloven in een beter Nicaragua waar het goed
is om leven voor zovele kwetsbare mensen. Al die jaren en nu nog staan onze projecten volledig in
functie van een beter welzijn van onze doelgroepen, zij het via gezondheidszorg (projecten van
Prosalud) zij het via onderwijs (projecten van Tierra Buena).

Als lokale NGO´s blijven we gefocust op de streek Terrabona/Dario in de bergachtige provincie
Matagalpa, goed voor een kleine 60.000 inwoners. Ondanks de moeilijke politieke, sociale en
economische situatie blijven we er voor gaan: eerstelijnszorg en essentiële medikamenten voor
dagelijks honderden mensen; integrale ondersteuning voor momenteel 332 kinderen en jongeren met
een beperking; psychologische en psychiatrische bijstand voor momenteel 565 mensen met een
psychische kwetsbaarheid (én voor hun familie en/of hun omgeving); schoolbenodigdheden en
educatief materiaal voor juist geteld 207 leerlingen én 9 rurale schooltjes waarin nog eens 272
leerlingen onderwijs krijgen en 21 leerkrachten logistiek worden ondersteund. 

De vraag van de lokale bevolking naar onze diensten is groter geworden, zeker na een twee jaar
durende covidperiode, maar ook door een groeiend vertrouwen in onze zorgen waarbij wij streven
naar kwaliteit en betaalbaarheid. 

Een evenwicht zoeken in onze programma’s tussen zelfbedruipend zijn enerzijds en de sociale
doelstellingen anderzijds blijft moeilijk maar niet onoverkomelijk.

http://www.monicare.be/


Onze polikliniek en ons netwerk van sociale apotheken zijn
100% zelfbedruipend en slagen erin kwalitatieve gezondheids-
zorg en “low cost service” voor de patiënt te combineren. De
meeste mensen doen een kleine bijdrage van 1 tot 5 euro
afhankelijk van de soort zorg die ze krijgen. Zij die uit de boot
vallen, kunnen rekenen op een subsidie. 

Onze projecten Corazones Unidos
(mensen met beperkingen) en
Armonía Mental (geestelijke gezond-
heidszorg) zijn volledig gratis voor al
wie te weinig middelen heeft om bij
te dragen. Ze zijn dan ook afhankelijk
van de nodige subsidies via
Nicamig@s, maar ook via eigen
fondsen verworven door Prosalud via
de verkoop van medicamenten. 

PROJECT CORAZONES UNIDOS EN ARMONÍA MENTAL

In beide projecten zien we regelmatig families die in een extreme armoedesituatie leven. Recent
hebben we hiervoor een fonds opgericht. Onze (pas aangeworven) maatschappelijk werkster
analyseert de sociaal economische situatie van al deze families en samen met ons team komen er
voorstellen op tafel. Prioriteit gaat uit naar empowerment van deze families waarbij het geven
van een beginkapitaal moet zorgen voor een toekomstig inkomen (kippen-of varkenskweek,
naaiatelier, winkel,...) 
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PROSALUD



Zo is ook het onderwijsproject (FANS) volledig gratis voor honderden leerlingen die anders
moeilijkheden zouden hebben om naar school te blijven gaan. Ook het schoolprogramma wordt dus
100% gesubsidieerd via Nicamig@s. 

Het sociale middenveld in Nicaragua, waaronder de NGO’s, staat onder druk. Er is een wet
goedgekeurd “Ley del Agente Extranjero” die het wel en wee van de NGO’s en andere organisaties
reguleert met heel wat administratieve regels. Wijzelf doen er administratief alles aan om verder te
kunnen functioneren en alle regels correct te volgen. Het feit dat we zovele kansarme mensen
dagelijks kunnen bijstaan blijft ons motiveren om verder te werken. 

In naam van alle medewerkers van de projecten wil ik alle sponsors en sympathisanten van
Nicamig@s danken voor de steun in het afgelopen jaar.

Om de projecten blijvend te laten functioneren, is een jaarlijkse financiële steun van 36.000
euro’s nodig voor al onze gezondheidsprojecten en 30.000 euro’s voor het FANS project. Wij
hopen hiervoor te kunnen blijven rekenen op jullie solidariteit.

Ik wens jullie allen een gezond, hoopvol en solidair 2023 toe! 

Toon Bongaerts

PROJECT FANS
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Administratieve druk

www.nicamigos.be


