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TIENJARIG BESTAAN VAN STICHTING MARIJN IS GROOTS GEVIERD

Zondag 24 september 2017 vierde Stichting Marijn haar tienjarig bestaan met
een goed bezocht feestelijk evenement op de Noordkade in Veghel. Er waren
veel donateurs, maar ook andere geinteresseerden en het winkelend publiek
genoot mee van Caribische muziek, Nicaraguaanse hapjes en drankjes, een
doorlopende filmvoorstelling en vele kinderactiviteiten.
 FOTOALBUM

 
HET FEEST

In de aanloop naar het verjaardagsfeest vertoonde de bioscoop aan de
Noordkade al een aantal weken voor elke voorstelling een kort filmpje van
Stichting Marijn. Leerlingen van het Zwijsen deelden een aantal zaterdagen
flyers uit aan het winkelend publiek op de Noordkade, het evenement werd
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aangekondigd op posters en
bierviltjes en ook de regionale
pers besteedde aandacht aan het
jubileumfeest. En uiteraard waren
de circa 150 trouwe vrienden van
Stichting Marijn persoonlijk
uitgenodigd voor het evenement.
Dat alles leidde zondag tot een
gestage stroom bezoekers, die
feestelijk ontvangen werden door
sambaband Aventurado, een DJ
en vrijwilligers met
Nicaraguaanse hapjes en
drankjes. Terwijl de ouders zich
lieten meevoeren op Caribische
klanken of zich lieten verleiden tot

aankopen bij de kraam met Nicaraguaanse spullen, konden de kinderen los
bij de jumping-workshops, hun haar laten vlechten, een reusachtige
vloerpuzzel maken, of een Nicaraguaans huisje knutselen van karton. Voor
degenen die meer wilden weten over Stichting Marijn, werden in de NPF-
toren diverse Nicaraguaanse films vertoond en waren er natuurlijk vrijwilligers
aanwezig om nadere uitleg te geven.
 

RESULTATEN VAN TIEN JAAR
STICHTING MARIJN

Er is reden voor feest. In tien jaar
tijd is er namelijk veel bereikt.
Een greep uit de resultaten:

- 80 kinderen uit
probleemgezinnen krijgen twee
keer per week huiswerklessen,
sociale vaardigheidstrainingen en
allerlei keuzeactiviteiten zoals
dans, volleybal, taal, muziek, en
knutsel- en tekenmiddagen.
- De medewerkers van de
Fundación Marijn leggen
gemiddeld zo’n 6 huisbezoeken

per week af bij de gezinnen van de kinderen in het programma
Adelante. Dat zijn ruim 300 huisbezoeken per jaar. Tijdens deze
bezoeken wordt er samen bekeken hoe het gaat.
- De Fundación Marijn heeft een openbare bibliotheek opgezet, die
open staat voor alle 55.000 inwoners van Bilwi. De bibliotheek wordt
gebruikt als plek om te tekenen en knutselen, te werken op de
computer etc en er wordt huiswerkbegeleiding en voorlichting
gegeven. Gemiddeld maken ruim 380 kinderen elke maand gebruik
van de bibliotheek.
- Omdat niet alle kinderen naar de Fundación Marijn kunnen komen,
komt de Fundación Marijn naar hen toe.  Sinds 2014 rijden
medewerkers van de Fundación Marijn twee keer per maand met



boekendozen vol lees- en leerboeken achterop de brommer naar
afgelegen gebieden. Daarmee zijn al meer dan 1.000 kinderen bereikt.
Deze kinderen krijgen extra hulp bij vakken die ze lastig vinden en
ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. 

Van 2011 tot en met 2015 voerde de Fundación Marijn het Girl Power project
van Plan Nicaragua uit, om (seksueel) geweld tegen meisjes en jonge
vrouwen tegen te gaan. Daarbij werden 365 meisjes en jongens voorgelicht,
en vele honderden volwassenen bereikt. 
 

WAT STICHTING MARIJN
BETEKENT

Aan het eind van de middag
leidde Jet van Os een volle zaal
mensen in vogelvlucht door tien
jaar Stichting Marijn. Van de start
van de stichting tien jaar geleden,
geinspireerd door Jets moeder
Marijn van Os – tot de laatste
ontwikkelingen van vorige week:
de start van een klein
bouwstenenproductiebedrijfje.
Vooral een kort filmpje waarin
jongeren zelf vertellen wat
Stichting Marijn voor hen
betekent, maakte veel indruk.

Een greep uit de citaten van deze jongeren: “Stichting Marijn is als mijn huis,
mijn familie.” “Stichting Marijn is een veilige haven, waar je aankomt met een
boot vol problemen en vragen. In die haven kun je even rustig blijven, om
alles te vergeten of juist om je problemen op te lossen.” “Stichting Marijn
heeft mijn leven veranderd.” “Ik ben blij met Stichting Marijn, ze geven me
goede raad zodat het goed met me gaat.” “Stichting Marijn is een huis vol
kennis voor kinderen.”
 

 
DANK!
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Tien jaar geleden had niemand kunnen voorzien dat dit kleine initiatief zou
uitgroeien tot een stichting die zoveel betekent in het leven van zovelen –
met steun van voornamelijk Brabantse donateurs. Dank daarvoor!
 

 
STEUN STICHTING MARIJN

Wilt u Stichting Marijn ook steunen? Alle bijdragen zijn van harte welkom op
IBAN NL68RABO0113419864. Structurele steun kan ook: word sponsor van
het programma Adelante. Met een maandelijkse bijdrage van 15 euro biedt u
een kind in Puerto Cabezas beter onderwijs en daarmee een kans op een
betere toekomst. Aanmelden kan via een mail naar .

www.stichtingmarijn.nl  / www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua 
 
 

 

Stichting Marijn werkt nauw samen met Fundación Marijn in
Nicaragua. Stichting Marijn werft fondsen in Nederland. Fundación
Marijn voert de projecten uit met een team van zeer betrokken en
professionele lokale mensen.

  
Erkende ANBI instelling nummer 50.755

 Kijk wat u kunt doen!.
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