Vzw Nicamig@s ondersteunt 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. Deze NGO’s zijn in respec evelijk 1997 en 2010 opgericht door de
Lommelse arts Dr. Toon Bongaerts.
Onze kernwaarden zijn het streven naar solidariteit en rechtvaardigheid
(SDG16) (SDG1) (SDG5)met par cipa e van de plaatselijke bevolking.
Met sensibilisering en fondsenwerving in Vlaanderen en het uitwisselen of
overdragen van inhoudelijke exper se hopen we dit te realiseren.
De gelden worden meestal twee keer per jaar doorgestuurd naar Nicaragua.
De vzw draagt hiervan ook de transferkosten.
Sinds de poli eke onrusten in 2018 en de herverkiezing van president Ortega in
november vorig jaar is er een dalende economische bedrijvigheid waardoor de
levenssitua e van vele arme Nicaraguanen er niet op verbeterd is. En de Covidpandemie hee het leven van de mensen nog moeilijker gemaakt.
Sinds 2020 zijn de inkomsten van Nicamig@s via fondsenwerving een stuk
minder door de coronapandemie. In Nicaragua werd om dezelfde reden de
werking van de verschillende projecten een jd teruggeschroefd (een jdlang
geen huisbezoeken bij pa ënten; geen groepsac viteiten,..), waardoor er ook
wel minder uitgaven waren.
Naast het indienen van enkele projectdossiers (vierde pijler, GRIS Lubbeek,
GROS Kon ch, Stad Lommel, Provincie Limburg,…), een aantal gi en (o.a. via
een legaat en via vere ening van een vzw) hee Nicamig@s in 2021 geen
nanciële ac es ondernomen.
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OVERZICHT INKOMSTEN VERSCHILLENDE PROJECTEN IN 2021:
FANS : 24.618,47 €
Corazones Unidos : 27.794,40 €
Armonía Mental : 3719,33 €
NPO : 6547,64 €
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JAAROVERZICHT WERKING NICAMIG@S 2021

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021:
Omwille van de coronapandemie konden we in 2021 meestal niet live
samenkomen. De meeste vergaderingen gingen online door.
03/03: Online vergadering werkgroep AM en CU
28/05: Vergadering Stad Lommel (schepen van cultuur) met S jn Coninx en Erik
Hendrickx in kader van documentaire Nicaragua.
29/05: Algemene Vergadering Nicamig@s Lommel
18/08: Vergadering Monicare 2022 Lommel
02/09: Vergadering Monicare 2022 Lommel
29/09: Vergadering Monicare 2022 Lommel
20/10: Vergadering werkgroep AM en CU met Prosalud Nicaragua (stukje
online)
28/10: Vergadering Monicare 2022 Lommel
19/11: Vergadering Monicare 2022 Lommel
21/11: Hapjeswandeling Kon ch (standje Nicamig@s met sensibilisering project
AM en CU)

Hieronder een overzichtje van de evolu e van de werking van de verschillende
projecten:
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1. FANS: (SDG4)
Dit is het langstlopende project binnen de vzw werking (sinds 1996).
In totaal krijgen nog steeds een 250 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 s laan
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 nanciële
opbrengsten.
2. Corazones Unidos (CU) (SDG3)
Corazones Unidos ondersteunt sinds 2011 inhoudelijk en nancieel 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 2021 kregen weer heel wat kinderen en jongeren (329 in totaal) een
aanbod van ofwel kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, materiële
hulpmiddelen, medische verzorging of de nodige medica e. Zoals boven
reeds gezegd, zijn een aantal ac viteiten nog steeds opgeschort o.w.v. de
pandemie.
3. Armonía Mental (AM) (SDG3):
Begin 2021 werden nog 507 personen met zware psychologische of
psychiatrische problemen regelma g 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 medica e.
4. Vormings-en onderzoekscentrum (SDG3 – SDG4)
Dit centrum in Prosalud werd opgestart in 2020. O.w.v. de
coronapandemie kon men pas concreter starten in 2021. Er werden in de
loop van vorig jaar kleinschalige opera onele onderzoeken (o.v.v.
enquêtes) gedaan in de dorpen bij families met een persoon met
schizofenie enerzijds en anderzijds bij families met een persoon met
au sme. Deze verkregen concrete en nu ge info dient om de kloof
tussen de noden van de mensen en het aanbod van de zorg duidelijk te
maken én om concrete ac es uit te werken voor een betere integrale
zorg. De gegevens van deze enquêtes worden momenteel verwerkt.
Een tweede luik zal zijn om professionele gezondheidswerkers en
vrijwillige gezondheidspromotoren op te leiden volgens het principe
‘train de trainer’. Hiervoor zullen vormingsmodules, voorlich ngs- en
educa ef materiaal ontwikkeld worden.
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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 zel ulpgroepen diabe ci, de vrouwen met
risicozwangerschappen,... (SDG3)
Het is erg belangrijk dat communica e, transparan e en duidelijkheid
onmisbaar blijven om een kwalita ef 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.
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Opgesteld op 2 mei 2022
Anne Bongaerts, voorzi er vzw Nicamig@s

