
  

JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2022 

Vzw Nicamig@s ondersteunt nog steeds vanuit de noden van de kansarme 
bevolking in de regio Matagalpa in Nicaragua  de 3 basispijlers nl. 
gezondheidszorg (SDG3) , onderwijs (SDG4) en jeugdwerking (SDG4) van de 
NGO Prosalud en de NGO Tierra Buena.  
Sinds de poliIeke onrusten in 2018 en de herverkiezing van president Ortega in 
november 2020 is er een dalende economische bedrijvigheid waardoor de 
levenssituaIe van vele arme Nicaraguanen er niet op verbeterd is. En de Covid-
pandemie heeQ het leven van de mensen nog moeilijker gemaakt.  
Ook de strengere administraIeve regelgeving zorgen ervoor dat het niet 
gemakkelijk is voor zowel Prosalud als Tierra Buena om het hoofd boven water 
te houden. 

Ook in 2022 dienden we naar gewoonte enkele projectdossiers in: bij de Vierde 
pijler, de Mondiale Raad KonIch, de Stad Lommel en de Provincie Limburg. We 
konden nog steeds beroep doen op maandelijkse financiële steun van onze 
vaste sponsors; de jaarlijkse steun van onze buitenlandse partner, het Comité 
Amérique LaIne de Jura; een aantal vrije giQen en de steun van vele padrino’s 
voor het FANS-project.  

De grootste inkomsten kwamen van Monicare 2023 : de eerste fietstocht en 
MTB tocht in Vlaanderen, georganiseerd door Nicamig@s in juni 2022. De 
opbrengst van dit succes bedroeg maar liefst 29.000 €.  

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2022: 
14/01 : vergadering Monicare in Lommel 
18/02 : vergadering Monicare in Leuven 
21/02 : vergadering FANS in Lommel 
17/03 : vergadering Monicare in Lommel 
22/03 : vergadering Corazones Unidos en Armonía Mental in Lommel 
14/04 : vergadering Monicare in Pelt 
23/04 : infonamiddag deelnemers Monicare in Lommel 
14/05 : algemene vergadering Nicamig@s in Lommel 
14/05 : vergadering Monicare in Leuven 
03/06 tot 09/06 : Monicare fietstocht van De Panne naar Lommel 
09/06 : ontvangst en recepIe  op het Stadhuis in Lommel 
09/06 : vergadering FANS in Lommel 



  

10/06 tot 12/06 : MTB tocht Monicare in het Dijleland 
05/07 : vergadering Monicare in Leuven 
02/09 : evaluaIevergadering Monicare in Lommel 
03/09 : denknamiddag Nicamig@s met viering 20 jarig bestaan vzw. 
22/09 : voordracht projectwerking voor ondernemers in Peer 
08/10 : reünie met deelnemers Monicare 
03/11 : vergadering FANS in Lommel 
22/11 : online vergadering met FANS medewerkers in Nicaragua 
03/12 : vergadering Nicamig@s in Pelt 

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

1. FANS: (SDG4) 
Afgelopen jaar kregen in totaal 207 kinderen een schoolbeurs via de 
gelden die we hier in Vlaanderen inzamelen via “padrinos”, peters of 
meters die een persoonlijk kind krijgen toegewezen.  
Tevens zijn er nu sinds dit jaar ook 9 rurale schooltjes geselecteerd die 
zullen gesteund worden (272 kinderen en jongeren en 21 leerkrachten). 

2. Corazones Unidos (CU) (SDG3) 
In 2022 kregen weer heel wat kinderen en jongeren (332 in totaal) een 
aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële 
hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medicaIe.  

3. Armonía Mental (AM) (SDG3): 
Er blijQ ook een groeiende nood aan psychiatrische, psychologische en 
medische ondersteuning aan mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Dit jaar telden we in totaal 565 personen die begeleiding 
genoten. 

4. Vormings-en onderzoekscentrum (SDG3 – SDG4) 
Er werd dit jaar een maatschappelijk werkster aangeworven. Haar 
opdracht is om de sociaal-economische situaIe van extreem arme 
families waar iemand van de familie tevens een beperking en /of 
psychische kwetsbaarheid heeQ, te analyseren en er via een opgericht 
fonds ondersteuning aan te bieden ovv betere huisvesIging of geven van 
kippen/varkentjes om te kweken.  

Naast deze 4 projecten blijven we de talrijke basisgezondheidsprojecten van de 
NGO Prosalud verder ondersteunen indien nodig, zijnde de 2 poliklinieken, het 



  

labo, de sociale apotheekjes, 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 gebrieQ, gecoacht en ondersteund via wekelijkse 
skypegesprekken, mailverkeer en jaarlijkse werkbezoeken aan België en/of 
Nicaragua. 

Opgesteld op 12 januari 2022 
Anne Bongaerts, voorziser vzw Nicamig@s 


