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Het werk dat de stichting verricht 
Het ondersteunen van onze broeders en zusters in Nicaragua. 
Missie: De missie van Stichting Hart Voor Nicaragua is het ondersteunen van zendingswerk, 
diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua. 
 
Hierbij heeft de stichting concreet een viertal doelen: 
1. Huisvesting meisjes (12-18 jaar) 
Wij als Stichting Hart Voor Nicaragua zetten ons in om jonge vrouwen tussen de 12 en 18 
jaar te helpen, door middel van het bouwen van huisjes en kamers. Dit omdat er behoefte is 
aan betere huisvesting en meer privacy vooral voor deze doelgroep. 
2. Vorming jeugd (straatbende) 
Wij als Stichting Hart voor Nicaragua vinden het belangrijk om ook jongeren uit Nicaragua, 
die leven aan de rand van de samenleving, te betrekken bij onze bouwprojecten. 
3. Kinderwerk (4-12 jaar) 
Ook willen wij ons inzetten voor de jonge kinderen. Wij vinden het belangrijk om de jongere 
kinderen Gods liefde mee te geven. Dit doen wij door uit de bijbel te vertellen, liederen te 
zingen en samen te knutselen/spelen. 
4. Nederlandse Jeugd (18+) 
Daarnaast vinden wij het als stichting belangrijk om de Nederlandse jeugd te betrekken bij 
de projecten. De jeugd maakt op deze manier kennis met een andere cultuur, waardoor 
beide culturen wat van elkaar kunnen leren. 
 
Werving van donateurs 
De stichting werft niet actief donateurs. Toch worden inkomsten veelal ontvangen door 
eenmalige of periodieke giften. Veel van de donateurs zijn mensen welke zich nauw tot het 
doel betrokken voelen. Het bestuur heeft er ook voor gekozen niet actief donateurs te 
werven. Daarnaast worden er inkomsten gegenereerd door acties welke de stichting opzet. 
De jaren dat er een bouwgroep naar Nicaragua afreist, worden de uitgaven aldaar begroot 
en stelt de samengestelde bouwgroep het tot een gezamenlijk doel deze uitgaven volledig 
door acties bij elkaar te krijgen. 



 
Het beheer van het vermogen van de stichting 
Aangezien er geen sprake is van periodieke giften is er geen sprake van afstemming met 
toezeggingen. De penningmeester verwerkt eens per kwartaal de bankmutaties in de 
administratie en legt deze voor aan het bestuur in de bestuursvergadering. Daarmee heeft 
het bestuur elk kwartaal zicht op de inkomsten en uitgaven. 
Verder wordt eens per jaar de balans en staat van baten en lasten opgesteld door de 
penningmeester. Deze worden besproken in de eerste bestuursvergadering van het nieuwe 
jaar en vervolgens gepubliceerd op de website. 
De batige saldi van de stichting staan op een betaalrekening bij de Rabobank. 
 
De besteding van het vermogen van de stichting 
Het vermogen wordt zoveel mogelijk in Nicaragua zelf besteed. Op het moment dat een 
bouwgroep in het land is worden de materialen hiermee bekostigd en het onderhoud van de 
bouwgroep aldaar. De indirecte kosten hebben betrekking op bankkosten, 
onkostendeclaraties en inkoopkosten samenhangend met acties. 


