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Momotombo

De kolos van 1297 meter hoog is misschien boos geworden omdat
ik hem in het vorige nummer ervoor verantwoordelijk hield dat het
Panamakanaal in Panama ligt en niet in Nicaragua -al had het dan
natuurlijk niet Panamakanaal geheten. Deze vulkaan werd namelijk in
1905 weer actief, juist toen er gekozen moest worden voor de route
van het nieuw aan te leggen interoceanische kanaal en ja, een actieve
vulkaan vond men toch een risico (zoals je in het artikel al kon lezen).
Daarna sliep hij meer dan een eeuw, totdat hij plots in de nacht van
30 november op 1 december met veel gedreun tot leven kwam en
een duizend meter hoge naar zwavel ruikende aspluim uitspuwde
waarmee hij zijn naam eer aandeed: Momotombo, grote kokende
bergtop.
Of is de eruptie wederom een protest tegen de aanleg van een nieuw
kanaal door Nicaragua? Want rebels was hij altijd al, deze vulkaan.
Volgens een oud gebruik werden alle vulkanen van Nicaragua in
de tijd van de conquistadores gedoopt zogezegd om aardbevingen
te voorkomen, maar Momotombo voelde niks voor deze doop, de
nieuwe Spaanse god met zijn heilige inquisitie zou niet minder
veeleisend zijn dan de oude inheemse. Victor Hugo beschrijft in zijn
Les raison du Momotombo* schitterend de verbale strijd tussen een
Spaanse priester en de spugende vulkaan die weigert zich door hem te
laten dopen en zich daarmee verzet tegen de kolonisatie en het verlies
van de eigen identiteit. Hij besluit met de uitbarsting: J’ai regardé de
près le dieu de l’étranger, Et j’ai dit : - Ce n’est pas la peine de changer.
Och, uiteindelijk kan het ook zo zijn dat Momotombo dit jaar eens
met veel spektakel en vuurwerk de boze geesten van het oude jaar wil
verjagen. Samen met hem wens ik de lezers een fijn 2016!

Marian
* Victor Hugo: ‘Les raisons du Momotombo’ in La Legende des Siecles, 1853.
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Armoede de wereld uit

Hoe het staat het met de millenniumdoelen
Hoe is het idee ontstaan?
De leden van de Verenigde Naties kwamen aan het begin van het jaar 2000 in New York
bijeen. Daar hebben ze enkele doelstellingen afgesproken om in 2015 te bereiken. Deze
doelstellingen bevatten de wereldwijde problemen op het gebied van armoede, onderwijs,
gezondheid en milieu. Deze werden de millenniumdoelen genoemd. Met deze doelen zijn
er voor het eerst concrete afspraken gemaakt op internationaal vlak om verbeteringen te
realiseren.
De millenniumdoelen is dus een verzamelnaam voor acht doelstellingen voor een
verbetering op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Met behulp van deze doelstellingen
hopen de VN om armoede in 2015 uit de wereld te helpen.

De acht doelen en wat ervan op
wereldschaal bereikt is

Armoede halveren en hongersnood
verminderen:
Om dit voor elkaar te krijgen moet het percentage
extreme armoede gehalveerd worden, moet
iedereen fatsoenlijk werk krijgen en moet het aantal
mensen met honger gehalveerd worden. Bij dat
laatste is er succes geboekt: het doel om het aantal
mensen dat in armoede leeft te halveren is behaald;
het aantal mensen dat moest rondkomen van 1,25
dollar per dag is gehalveerd.
In China bijvoorbeeld leefde in 1990 nog ongeveer
61 procent van de bevolking in extreme armoede.
Nu is dat nog vier procent. Maar in Afrika
bijvoorbeeld gaat het nog steeds slecht.
Alle kinderen naar school:
In 2015 moeten alle kinderen, jongens en meisjes,
basisonderwijs kunnen volgen: het is de tweede
doelstelling van de lijst. In 1990 zat zo’n tachtig
procent van de kinderen in de schoolbanken.
Twintig jaar later, in 2010, was het aantal opgelopen
naar negentig procent. En in de vijf jaar erna is er
weinig vooruitgang geboekt. Dat betekent dat er
nog steeds 57 miljoen kinderen over de hele wereld
niet naar school gaan.
De doelstelling om alle kinderen naar school te
sturen, is niet behaald. Maar er is wel vooruitgang
geboekt, vooral in de landen in Afrika. Daar is het
percentage basisschoolkinderen met 28 procent
gestegen. Ook in Zuid- Azië gaat het goed. Daar
steeg het aantal kinderen dat les krijgt van 75
procent (1990) naar 95 procent.

de verschillen nog erg groot. Veel meisjes gaan bijvoorbeeld niet naar school.
Hun ouders vinden het niet belangrijk. Zij willen dat hun dochters trouwen en
kinderen krijgen. Andere meisjes moeten thuis meehelpen in het huishouden.
Het ziet er nu een stuk beter uit voor vrouwen. In het onderwijs en de politiek
en op de arbeidsmarkt doen vrouwen het goed. Nu gaan net zoveel meisjes
als jongens naar school. Maar het verschil tussen mannen en vrouwen is niet
verdwenen. In Afrika bijvoorbeeld zijn jongens en meisjes nog steeds niet gelijk.
Wat betreft de arbeidsmarkt: in armere landen zijn vrouwen in 2015 nog steeds
kwetsbaar. Ze werken bijvoorbeeld in de landbouwsector en krijgen niet of
nauwelijks betaald. Over het algemeen zijn er nog steeds minder werkende
vrouwen dan mannen. Vrouwen krijgen gemiddeld 24 procent minder
betaald. Omdat dit doel niet behaald is, is het in de nieuwe werelddoelen
weer opgenomen om een einde te maken aan ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen.
Kindersterfte verminderen:
Ziektes zoals longontsteking, diarree en ondervoeding en gebrek aan schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen zorgde er in 1990 nog voor dat negentig
op de duizend kinderen vóór hun vijfde verjaardag stierven. Doelstelling: het
aantal met tweederde terugbrengen. Dat is niet gelukt. Dagelijks sterven er
16.000 kinderen. Het kindersterftecijfer daalde wereldwijd met ruim de helft. In
bijna alle ontwikkelingsregio’s liep het percentage met meer dan vijftig procent
terug. >>

Mannen en vrouwen gelijk op alle gebieden:
In 2015 moet er meer gelijkheid tussen mannen en
vrouwen zijn. Op het gebied van politiek en werk.
Maar ook als het gaat om onderwijs. In 2000 zijn
2015 • nr 118
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De gezondheid van moeders verbeteren:
Te veel vrouwen overlijden aan complicaties tijdens
de zwangerschap, de bevalling of de kraamtijd. Ook
door illegale en verkeerd uitgevoerde abortussen.
In 2015 moet de moedersterfte met driekwart zijn
teruggebracht. Ook dat is niet gelukt. Ieder jaar
overlijden nog altijd 287.000 zwangere vrouwen
en moeders, vooral in ontwikkelingslanden. Dat is
een afname van 47 procent. In ontwikkelingslanden
komt moedersterfte nog steeds veertien keer meer
voor dan in ontwikkelde landen.
Dodelijke ziektes bestrijden:
Begin jaren tachtig brak een nieuw virus uit: aids. De
ziekte eist begin jaren negentig vele levens, vooral
in Afrika. In 2000 besluit de VN dat de verspreiding
van dodelijke ziektes voor 2015 moet stoppen en
alle mensen met deze ziekte behandeling moeten
krijgen. ‘Er komen nog altijd te veel nieuwe aidsgevallen bij’, schreef de VN vorig jaar in een rapport.
In totaal waren er in 2013 wereldwijd 35 miljoen
mensen met dit virus besmet. Er komen nog steeds
aids-patiënten bij, maar ze blijven ook langer leven,
waardoor het aantal geïnfecteerde mensen hoger
is. Miljoenen patiënten hebben nog steeds geen
toegang tot aidsremmers.
Het aantal nieuwe besmettingen dat er tussen 2000
en 2013 bijkomt, daalt daarentegen wel: van 3,5
miljoen naar 2,1 miljoen.
Ook malaria hoopte de VN te bestrijden. Tussen
2000 en 2012 liep het aantal doden door malaria
terug met zeker 58 procent. Maar in Afrika is de
situatie nog steeds slecht.
Duurzamer milieu ontwikkelen:
Onder dit doel vallen biodiversiteit, schoon
drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het
terugdringen van CO2-uitstoot blijft een uitdaging
en zal dus ook weer terugkeren in de nieuwe
millenniumdoelen.
Wat betreft schoon drinkwater; dit doel is behaald.
Zo’n 2,5 miljard mensen heeft inmiddels toegang tot
schoon drinkwater. De VN wilde het aantal mensen
dat geen toegang had tot schoon drinkwater
halveren en dat is gelukt. Ook het aantal mensen
met sanitaire voorzieningen stijgt, maar die stijging
is onvoldoende.
Een internationaal samenwerkingsverband voor
ontwikkeling:
Bij dit doel gaat het voornamelijk over de
manier waarop rijke landen ontwikkelingslanden
kunnen helpen met het behalen van andere
millenniumdoelen. Het gaat om ontwikkeling op
allerlei gebieden: internetaansluitingen en mobiele
telefoons, ICT, schulden en handelsbarrières.
Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te
geven, schulden te verlichten en handelsbarrières
weg te nemen, krijgen de arme landen meer
mogelijkheden om hun producten te verkopen aan
rijke landen. De budgetten groeien maar de officiële
ontwikkelingshulp is ver beneden deze doelstelling
gebleven.
bron: informatie van de website van OneWorld
samenstelling: Amina Aarass
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Zeventien nieuwe doelen voor ontwikkeling

De vijftien jaar van de millenniumdoelen zijn voorbij, dus hebben de
VN nieuwe doelen geformuleerd. Dat zijn de sustainable development
goals oftewel werelddoelen. Ze laten zien dat de wereld andere
prioriteiten heeft dan in 2000. Ook westerse landen moeten nu aan
de slag.
Wat zijn de zeventien voorgestelde doelen?
1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame
		landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van
		 vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitair voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk
		 werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
1 2. Duurzame consumptie en productie
13. Klimaatverandering tegengaan
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
1 6. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor 		
		iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te
		bereiken

Allerlaatste bijeenkomst van de
stedenbanden?
Op 28 november jongstleden kwamen uit alle hoeken van het land mensen bijeen, die
betrokken zijn op ons geliefde Nicaragua: uit onder andere Zoetermeer, Geffen, Utrecht,
Maastricht, zo ook uit Tilburg met maar liefst vijf enthousiastelingen.

bijeenkomst
Ben Witjes
foto: HIVOS

boeren sorteren koffiebonen
foto: CECOCAFEN

Het was een bijeenkomst ook met delegaties uit
Nicaragua: uit Rama en San Pedro de Lóvago.
Een morgenzit, dat zou het worden, waarin de
resultaten en de impact van Caminando Juntos
II op een weegschaal gelegd zouden worden.
De projectcommissie legde uit hoe zij als leden
langs de afgrond gleden om het een en ander
goedgekeurd te krijgen, de ‘indicatoren’ waaraan
de projectbeschrijvingen moeten voldoen, waren
namelijk streng geformuleerd. Overigens een
typisch Nederlandse benadering: te herleiden
naar kwantitatieve resultaten; ook de uitdrukking
‘bedacht van achter het bureau’ zou mijns inzien
niet misstaan. Toch alom bewondering voor het
werk van deze commissie!
De workshops waren ‘uit het (Nicaraguaanse) leven
gegrepen’: interessant en concreet. Het verhaal
van het hoofd kredietafdeling Aldea Global was
economisch van inhoud, in Matagalpa is met name
de koffieverbouw van belang, in andere regio’s
ook cacao, veeteelt en toerisme bijvoorbeeld. Zijn
centrale stelling was: bedrijven moeten ook zonder
subsidies kunnen groeien, met een goede scholing
en een goede bedrijfsvoering. Een uitdaging voor
Nicaraguaanse ondernemers!
Ben Witjes (HIVOS) legde uit welke rigoureuze
veranderingen zich voordoen in de wereld van de
ontwikkelingssamenwerking. Zo gaan de inkomsten
van HIVOS van vijftig miljoen naar tien miljoen,
een teruggang van tachtig procent. Eén van de
gevolgen is: een einde aan de samenwerking met
het Landelijk Beraad Stedenbanden. Deze begon
als een win-win-verbintenis. HIVOS moest eigen
inkomsten gaan krijgen en het Landelijk Beraad
kon dan projecten gefinancierd krijgen. Er werd
ook ‘gestuurd’: aandacht voor deelname van
vrouwen, voor economische ontwikkeling ... De
diversiteit aan aandachtsvelden was voorheen
breed. Door de verbintenis kwamen er speerpunten,
kwámen, het is vanaf nu verleden tijd! Het
Landelijk Beraad Stedenbanden houdt binnenkort
op, de samenwerking met HIVOS ook, er werden
dankwoorden uitgewisseld en elke stedenband
zal van nu af een eigen weg bewandelen;
samenwerking en onderling contact wordt zeker
niet uitgesloten. Een platform vormen is wellicht
een goede optie!

Toon Oomen
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https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com

Drie Europeanen gedood

Aanslag in Nicaragua heeft internationale dimensie
MANAGUA, NICARAGUA (AP) _ Terroristen hebben maandag drie Europese vrijwilligers en
twee Nicaraguanen gedood bij een hinderlaag in de buurt van de Hondurese grens. Twee
andere Nicaraguanen raakten zwaar gewond en zijn inmiddels in veiligheid gebracht. De
slachtoffers zijn alle vijf nauw betrokken bij de sociale en economische opbouw van het
Midden-Amerikaanse land. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen.
Het incident vond plaats in La Zompopera, 200 kilometer ten noorden van hoofdstad
Managua. Bij de aanslag werden twee vrachtwagens vanuit de berm met kogels doorzeefd.
Regeringsdiplomaten beschouwen de aanslag als een daad van buitenlandse
agressie. Naar verluid beraadt de Nicaraguaanse regering zich op een militair
antwoord. Bij de begrafenis op dinsdag benadrukte vice-president Ramírez
andermaal het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen
terreur.
Nieuwszender Voice of America heeft de identiteit van de slachtoffers reeds
bekend gemaakt. Het zou gaan om een zekere Berndt uit Duitsland, Yvan
uit Zwitserland, Joël uit Frankrijk en Mario en William uit Nicaragua. Berndt
is coördinator van de stedenband tussen Freiburg en Wiwilí, een stad in
departement Jinotega. Yvan ondersteunt de Nicaraguaanse vakbond vanuit de
Zwitserse arbeidersbeweging. Joël is communicatie-adviseur bij de noordelijke
lokale overheden. Mario en William zijn vertegenwoordigers van de landelijke
overheid in Jinotega. Zij bekleden belangrijke posities op het gebied van
publieksvoorlichting en mobilisatie.

Staatsterrorisme
Voor wie het nog niet door heeft: deze aanslag vond plaats in 1986. Op 28
juli om precies te zijn. Het was in die jaren héél gevaarlijk in Nicaragua. En het
terrorisme waarvan hier sprake is mogen we staatsterrorisme noemen, met
als hoofdverantwoordelijke staat de VS. De Verenigde Staten waren namelijk
bang dat na Cuba ook andere Midden-Amerikaanse landen in communistische
handen zouden vallen.
In 1979 brachten de Sandinisten in Nicaragua dictator Somoza ten val. De
Amerikaanse president Reagan steunde daarna actief het verzet tegen de
nieuwe sandinistische regering. De contra’s opereerden zowel vanuit het
noorden (Honduras) als vanuit het zuiden (Costa Rica). Deze ‘burgeroorlog’
of contra-revolutie -tegen de achtergrond van de Koude Oorlog- heeft de
ontwikkeling van Nicaragua een decennium lang ernstig geschaad. Dat is
allemaal bekend en de schade was natuurlijk ook de bedoeling van de VS,
waarschijnlijk meer nog dan regime-change. Dat laatste kwam er uiteindelijk
toch, oorlogsmoe als de Nicaraguanen waren, langs democratische weg, in
1990.

Internacionalistas
Minder bekend is dat er in de jaren tachtig ook veel buitenlandse vrijwilligers
slachtoffer zijn geworden van de oorlog. De aanslag in Zompopera heeft dat
laten zien. Ongetwijfeld waren deze vrijwilligers geen toevallige passanten en
mogen we ze militanten noemen, zoals zo velen dat waren. Maar wat betekent
dat woord precies? De meeste internacionalistas streden op een vreedzame
manier en hielden zich aan de waarschuwing om niet in de gevaarlijke
gebieden te komen. Iedereen werkte om de revolutie en nieuwe ordening in
het land te ondersteunen. Daarom kwamen die vrijwilligers, uit allerlei landen,
aangetrokken door het handelingsperspectief en de hoop op een betere wereld.
Nicaragua was de droom van een generatie.
Maar wat deden al die vrijwilligers daar eigenlijk in dat kleine Nicaragua? Wat
zijn hun verhalen? Dat valt nu te lezen op een opmerkelijke website waarop
de redactie van ¡Cómo No! geattendeerd werd: Nicaragua Internacionalista
2016. Doel van de website is verhalen, foto’s en affiches van vrijwilligers uit de
jaren tachtig te bundelen, met bijdragen uit allerlei landen. Veel materiaal is
namelijk verstoft, niet meer openbaar of volledig onbekend. En dat is jammer.
6
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Het initiatief, ik vermoed Chileens, moet uitmonden
in een reizende fototentoonstelling die in augustus
2016 van start zal gaan in Managua. De website
op zichzelf is een eerbetoon aan de revolutionaire
strijd van ontelbare organisaties, comité’s en jawel:
ook van martelaren. Berndt, Yvan en Joël en vele
anderen die hun leven gaven mogen nu eenmaal
niet vergeten worden.

Matagalpa
Grasduinend door de site valt op hoe ontzettend
veel solidariteitsbrigades er geweest zijn. Niet
zelden om mee te werken in de koffieoogst;
dat was namelijk ook een daad waarmee je de
revolutie en de nieuwe regering kon ondersteunen.
Verder natuurlijk brigades voor allerlei projecten
op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs
(alfabetisering). Vanuit Tilburg vertrok in 1984 ook
een brigade, die een schooltje heeft gebouwd.
Daaruit is de stedenband met Matagalpa
voortgevloeid.
Helaas ontbreekt een zoekfunctie op de website,
dus zoeken op het woord Matagalpa lukt niet. Maar
ik trof wel een verhaal van een zeker Loren die in
1989 in Matagalpa was. Zij moest net weer naar
huis -helaas- toen het FSLN zijn tienjarig bestaan
ging vieren. Wat een zucht van herkenning voor mij:
vliegen met Aeroflot via Moskou en de moeite die
het toen kostte om via TELCOR een telefoontje naar
het thuisfront te kunnen doen. Laat maar dan! Ik
krijg opeens zin om mijn dagboek uit 1993 er weer

bij te halen, maar misschien is dat iets voor een andere ¡Cómo No!.
Verder zag ik dat in La Dalia, gelegen vlakbij Matagalpa en bij sommige
stedenbanders goed bekend, door een Zwitserse brigade een huis voor
koffieboeren is gebouwd dat thans dienst doet als moederhuis. Als ik het goed
begrijp -het artikel is in het Frans- was er in die jaren van alles nodig om de
koffie-oogst veilig te stellen, waaronder simpelweg goed drinkwater, voedsel en
behuizing voor de koffieboeren.

Diverse bijdragen
Ook tref ik een aantal stukjes van de Duitser Markus Bibelriether. Over dat hij
nog met Berndt heeft samengewerkt, anderhalf jaar voor zijn noodlottige dood,
in een brigade in Managua. Die brigade bestond uit een keur van vrijwilligers
van Duits links: MSB, Spartakus, SDA en DKP. Markus brengt in herinnering
dat de verkiezingen van 1990 niet de eerste verkiezingen waren onder de
sandinistische regering: op 4 november 1984 zijn er ook verkiezingen gehouden
en Markus deelt ons zijn foto’s daarvan. De overwinning van het FSLN met 67%
van de geldig uitgebrachte stemmen werd door de Amerikanen echter niet
erkend.
De bijdragen op de website komen uit diverse Europese en Amerikaanse
landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Baskenland, Zwitserland, Luxemburg,
Chili, Brazilie, Cuba, Argentinië, Panama, Mexico, Peru en de Verenigde Staten.
Een Nederlandse bijdrage ontbreekt echter nog. Gek eigenlijk. Misschien een
uitdaging voor iemand in Tilburg om dit komende tijd te doen? De meeste
artikelen zijn weliswaar in het Spaans, maar de Fransen schrijven gewoon in het
Frans, dus dan mogen wij dat ook in het Nederlands doen. En we hebben nog
altijd goede vertalers bij de Stedenband. Dus ik zou zeggen: go your gang, que
le vaya bien!

Herman Fitters
alle foto’s komen van de website
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com

Wat weten we nou eigenlijk van
het ‘andere’ Nicaragua? (3)
Lang geleden, niet? Waar ligt Nicaragua ook al weer? En Matagalpa? Oké, en dan een paar
honderd kilometer noord/noordoost ploeteren door de Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) tot je het kruispunt 14!25’59” noorderbreedte en 84!28’59” westerlengte
bereikt en je bent in ...
woud
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Meer dan acht uren en nog meer watervallen later, pruttelt onze bató, een
tien meter lange uitgeholde boomstam (hoe kwamen ‘onze’ Batavieren ook
al weer de Rijn afzakken?) met een 26 pk buitenboordmotor (die hadden de
Bata’s nog nét niet), de laatste etappe door de Waspuk-rivier naar het afgelegen
jungledorp dat getroffen is door de mysterieuze ziekte grisi siknis. We hadden
onderweg geen honger of dorst geleden, want alles was in de bató aanwezig.
Mijn thermosfles met Matagalpa-koffie was bovendien een succes geweest.
Complimenten voor de kleine koffieboeren! We hadden ook volop kunnen
genieten van de talloze muskieten, de hoog boven onze hoofden -in blijde
afwachting?- cirkelende gieren en de in alle toonaarden krijsende jungle. In de
vroege ochtend is het er al 24*C, maar in de zompige atmosfeer voelt het aan
als 29. Overdag zon met wolken en stortbuien (waartegen we lappen plastic
hadden om onder te schuilen). In de middag af en toe onweer, donder en
bliksem. Oerwoud-oergeweld. Fascinerend! Alles went, zoals we weten en >>
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ik geniet van dit soort avonturen. En na dit alles schuiven we ook nog eens ruim
voor het donker (de nacht valt in Nica zowat letterlijk; zó is het nog licht en báf,
donker!) het roodachtige modderzanderige strandje op.
Murubila. Iedereen aan boord toch wel opgelucht en tegelijk op zijn/haar
hoede. Hoe zullen we dit dorp in de rimboe aantreffen? De social media zijn
hier (nog?) niet toppie, dus ..? Onderweg heb ik vele spannende verhalen over
vernielde dorpen, levensgevaarlijke situaties en wetenschappelijke pogingen
tot verklaring aangehoord én reeds ingesproken, of laten inspreken, op mijn
Mpeg4-recordertje. Pogingen tot, want de wetenschap, inclusief degenen die in
ons bootje zitten, heeft geen verklaring voor het soms rampzalige verschijnsel
grisi siknis. De een houdt het op hysterie, de ander op een cultuurgebonden
syndroom, een virus?, en weer anderen geven ‘voedoe-gedoe’ de schuld. De
enigen die deze crazy sickness -altijd weer tijdelijk- weten te stoppen zijn de
inheemse sjamanen. We gaan een van de bekendste curandera/sjamaan in
Murubila ontmoeten: doña Porcela Sandino. Naar verluid afstammelinge van
Augusto César Sandino, de volksheld himself (die overigens eigenlijk Augusto
Nicolás Calderón Sandino heette).
Intussen stuift een groepje kinderen krijsend op ons af. Grisi siknis? Daar kijken
ze te pienter voor uit hun schattige ogen, lijkt mij. Op een paar meter afstand
blijven ze staan ginnegappen, smiespelen en giechelen. Twee lawaaiige honden
keffen opgewonden mee; normaal, niks aan de hand. Een stel volwassenen,
vrouwen en mannen in T-shirts, sliertige rokken, lange en korte broeken komt
bedaard aanstappen. De man voorop is gezien zijn houding, duidelijk het
dorpshoofd. Hij draagt zelfs een soort ambtsketting. Zestiger, kort en stevig,
grijze krullen, gelooide huid. Miskiti/Mayagna’s zijn een meltingpot van allerlei
herkomsten: authentieke indianen, Chinezen, gevluchte slaven, Spaanse
‘deserteurs’, die lang geleden niet langer wensten deel uit te maken van de
beruchte conquistadores, piraten (Nederlandse -?), maar ze hebben één ding
gemeen: de Miskiti/Mayagna-cultuur. Afijn, handen schudden, glimlachen,
beminnelijk knikken, nog steeds niks aan de hand. Alleen die gezichten ... een
en al droefenis.
Murubila heeft geen duidelijk centrum. Kleine houten huizen, hutten, lijken
willekeurig in het hobbelige terrein geplaatst. Bij de rivier staan ze op palen
om te voorkomen dat ze in het regenseizoen onder water zouden lopen (in
maart houdt het zes maanden lange droogseizoen op, het water in de rivier
staat hoog, en we hebben geluk dat we niet kniehoog hoeven te baggeren
naar de eerste huisjes). In de ramen zit geen glas, maar ze hebben wel houten
luiken. Roestig prikkeldraad omheint stukjes privéterrein. Tenminste; zo moet
het geweest zijn, min of meer. Maar nu is de aanblik verbijsterend, de droefheid
is snel duidelijk als we het dorp inlopen. Het is kort en klein geslagen Zo’n
twintig hutten en huisjes plus het wrakhout dat eens een schooltje was, zijn
met behulp van machetes nagenoeg met de grond gelijk gemaakt, door meest
jonge bewoners in de waanzinnige trance, die grisi siknis kan veroorzaken.
Aldus het dorpshoofd. Manisch gewelddadig, ontembaar, onvoorstelbaar sterk.
Gezonde dorpsgenoten hebben weinig kunnen doen om hen te stoppen, laat
staan het te voorkomen. De door de ziekte getroffenen praten niet, ze zijn niet
aanspreekbaar, ze rennen en rennen alsof ze waanzinnig zijn. Alsof de duivel
hen op de hielen zit. Wat bij navraag ook vaak écht zo gezien wordt. Ze worden
achtervolgd door schimmen, verschijningen. De Miskiti/Mayangna hebben
geen woord voor geestesziekte. Mensen die geestelijk iets mankeren zijn niet in
balans met de geesten. Simpel.
En het kan elk moment weer losbarsten. Goed dat de Señora en wij, de
Profesores, er zijn!
Wij krijgen een nagenoeg onbeschadigde, eenvoudige, houten cabine
aangeboden als onderkomen voor de nacht. Twee kamers en een houten
veranda. Geen westers comfort. Een zelf gegraven gat in de grond -latrine- is
onze wc, wassen doen we gelijk alle dorpelingen met plastic emmers water uit
de put. Er is een douche bestaande uit vier palen met landbouwplastic erom.
Onze woning voldoet prima, ook al omdat de spoorzoekers ons nadrukkelijk
verzekerden dat ze het allerliefst op de vloer van de veranda slapen. Volgens
mij pure verlegenheid, heel aandoenlijk. Nica’s zijn schatten. De meeste, dan
toch. Van insecten zeggen ze geen last te hebben. Ik zie ze wel eens naar hun
armen of benen meppen, maar dat zal dan ook wel uit sympathie zijn met de
bleekhuiden en kantoorkrukken. Ik heb trouwens gemerkt (denk te merken?)
dat ik zelf ook nauwelijks meer last heb van bijtertjes. Misschien is voor hen ook
wat van ver komt het lekkerst?
De sjamaan en haar assistenten deden een dutje na hun (eveneens) lange
reis vanaf Puerto Cabezas aan de Atlantische kust, maar Porcela Sandino
blijkt inmiddels wakker en heeft haar assistenten al aan het werk gezet. Ze
zijn bezig een ring te leggen, later blijkt dat gíeten passender zou zijn, rond
Murubila. De kennismaking met Porcela is hartelijk en spontaan. Zo te voelen
8
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dorp
Curandera Sandino behandelt

Murubila huis

aan haar handdruk niet direct van porselein; een
stevige, vastberaden vrouw (zie foto), een waardige
afstammelinge, niet in strijd met tastbare vijanden,
maar met het ongrijpbare. Uitgenodigd door het
Ministerio de Salud (Minsa), omdat, zoals vermeld,
niemand van de gevestigde orde raad weet met
deze raadselachtige ziekte.
Na tweeënveertig jaar wrede dictatuur onder de
Somoza-familie verzeilde het land in een idiote
oorlog tussen door de USA gesteunde Contras

en de Sandinistas. Tijdens dat bloedige conflict
(1979 - 1990) gijzelden de Sandinistas grote
aantallen Miskiti (verdacht van ‘foute’ sympathieën)
en voerden hen af naar interneringskampen in
Nicaragua en Honduras. Toen ze aan het einde
van de oorlog naar huis terug konden, troffen ze
platgebrande dorpen aan en velden die bezaaid
waren met landmijnen. Nóg is Nicaragua een van
de armste landen van het westelijk halfrond, met
gigantische schulden aan buitenlandse geldschieters.
En nergens is de armoede groter dan langs de Río
Coco, de langste rivier van Midden-Amerika. Waar
de meeste Mayagna/Miskiti wonen. Zou zoveel
ellende en zolang armoede niet tot grisi siknis
kunnen leiden (lijden?)?
In Nicaragua is doña Porcela Sandino een
gerespecteerde traditionele genezer. Vaak wordt
haar hulp ingeroepen, zoals bij een uitbraak van
grisi siknis. Haar assistenten sjouwen dan flessen
mee met door haar gemaakte, geheime potions,
medicijnen.
Porcela: ‘Grisi siknis gedraagt zich als een virus. Het
verandert besmette mensen in heksen. Ze worden
grisi/crazy/gek. Vaak zijn het jonge vrouwen, maar
soms ook jongens of hele gemeenschappen die
worden geïnfecteerd. Men raakt in een trance,
gevolgd door lange periodes van bewusteloosheid
die op een coma lijken. Maar ook beginnen
slachtoffers onverwacht te rennen, het bos of
zelfs de rivier in. Of, zoals hier gebeurde, in een
plotselinge vlaag van krankzinnige woede wordt
alles wat op hun pad komt vernield, Door mijn
medicijnen genezen ze en zijn binnen drie of vier
dagen weer normaal.’ Als overtuigd katholiek is
Porcela er zeker van dat grisi siknis geen straf is van
god, maar een vloek van boze geesten. Het recept
voor haar medicijnen werd haar ingegeven tijdens
een droom. Ze wil er niet meer over loslaten dan
dat ze een brouwsel stookt van geneeskrachtige
kruiden en ‘nog wat ingrediënten’. Wie besmet is
kan haar medicijnen drinken, zich er mee wassen
of de dampen ervan tien dagen inhaleren. Haar

assistenten blijken hetzelfde brouwsel in een kring rond het aangestoken dorp
te gieten om de boze geesten de verdere toegang te beletten.
In drie dagen tijd vol concentratie, rituelen, gezangen, gebeden, brengt ze rust
in het dorp. Mijn metgezellen en ik kunnen niet meer doen dan observeren,
toekijken, noteren. De deskundigen proberen wetenschappelijke verklaringen
te vinden, Ik noteer hun bevindingen, laat Latijnse termen spellen. Het zijn niet
alleen de spreuken, de gebaren, de (gestookte) kruiden. Het is meer dan de som
der delen (Gestallt!). Is het ook de sfeer, de rook in de armetierige huthuisjes,
het geloof in de magische krachten, zoals wij kunnen genezen terwijl we
namaakpillen slikken en denken dat het echte zijn? Weet ik veel. Wat ik weet
is, dat ik én de hoog opgeleide specialisten diep onder de indruk zijn. Andere
wereld, wondere wereld.
We zitten die avond rond een heus kampvuur voor het kerkje, dat zoals
vaak bij kerken, wonderlijk gespaard bleef tijdens de gekke-ziekte-aanval.
Nabesprekingen, opluchting, Porcela vertelt dat ze geen vergoeding ontvangt
voor haar werk, dat het ministerie alleen haar reiskosten betaalt. Dus volgen
beloften, dat er voor persoonlijke financiële steun gepleit gaat worden. En
aan de dorpsraad dat het dorp met hulp van buitenaf herbouwd zal worden.
Beloften, beloften ... Vele uren later is de vragenlijst van de specialisten uitgeput
en heb ik antwoorden, veronderstellingen, aanvullingen en toevoegingen
opgenomen ...
De academici besluiten de volgende ochtend (vroeg) te vertrekken. Tegen
het roodachtige maanlicht kan ik vaag het kruis op het kerkje naast ons
onderscheiden, zo donker is de lucht zonder het gebruikelijke strooilicht
van de geïndustrialiseerde wereld. Het woud absorbeert al het licht. Ook
Francisco, geboren Nica, snapt niks van grisi siknis. Hij zegt wel wat bezorgd
te zijn over zijn eigen gezondheid en dat van zijn gezin in Estelí. Want er
duiken gevallen van de ziekte op buiten de in de oerwouden geïsoleerde
woongemeenschappen. Als voorbeeld noemt hij een zestienjarig meisje van
Spaanse afkomst in Estelí. Op een dag voelde ze zich draaierig en had moeite
met ademhalen. Toen zag ze een zwarte gedaante of een draak of zo, die bezit
van haar nam. En drie andere meisjes van haar school werden dezelfde dag
ook draaierig en vielen op de grond. Daarna begonnen ze te schreeuwen en
bonsden ze met hun hoofden tegen de wanden van de klas. Het hoofd van de
school heeft veel ervaring met grisi siknis. Hij riep hulp in en vijf of zes mensen
waren nodig om één meisje in bedwang te houden. Intussen blijken ze weer
normaal te zijn. ‘Blijken of lijken?’ moest ik natuurlijk weer vragen. Francisco
trekt een grimas. ‘Gakkes, por favor ...’ Waarna mijn excuses.
‘Hadden we maar en biertje’, zuchten we daarna allebei.
Porcela Sandino verzekert ons dat ze Murubila verlost heeft van grisi siknis. Toch
lijkt de beklemmende sfeer nog om heen te hangen als een beklemmende,
klamme deken. Is het enkel de smoorbenauwde atmosfeer?
Ik vraag de geestelijke van het kerkje, pater Alfonso, zelf indiaan van oorsprong,
of hij ook gelooft dat boze geesten schuldig zijn aan de ziekte grisi siknis. ‘Je
stelt moeilijke vragen aan een geestelijke van de katholieke kerk’, lacht de
padre, ‘laat ik het zó zeggen: ik kerf mijn naam niet in een ceiba-boom.’ De
ceiba is een van de grootste bomen van Nicaragua. Volgens de Miskiti herbergt
hij krachtige geesten! En wat doet de pastor tegen grisi siknis? De padre
schokschoudert. ‘Wijwater en bidden, véél bidden. Ik ben maar een eenvoudige
dienaar gods en geen exorcist.’
De dorpelingen vertellen dat de komst van bezoekers soms ook de boze geesten
verjaagt. Tijdelijk. Om de bezoekers het idee te geven dat alles normaal lijkt. Ze
hopen dat wij, de doctores, hen kunnen helpen om de gemeenschap voorgoed
te verlossen van de boze geesten. Patricio, het dorpshoofd, vertelt me evenwel
dat hij ervan overtuigd is dat Murubila de hulp nodig heeft van parsin tailars
(als je het snel zegt blijkt het fortune tellers te zijn). Volgens de Miskiti wonen
de machtigste parsin tailars -de enigen die grisi siknis dus voor áltijd kunnen
verjagen- in Honduras. Vlakbij dus. Maar ze zijn duur.
Waarop Porcela Sandino toezegt nog enkele dagen te blijven voor alle
zekerheid.
Het valt me intussen op dat een jonge vrouw al een tijd vanaf de andere kant
van het vuur naar me zit te koekeloeren. Nogal geconcentreerd, lijkt het. Moet
ik me gevleid voelen? Ik glimlach naar haar, geef een knikje. Ze glimlacht
terug, maar heel langzaam zie ik de glimlach op haar gezicht verstarren, een
masker worden. Plotseling springt ze op, een trommelvliesverscheurende gil
overschreeuwt de oerwoudgeluiden. De wereld valt stil. Behalve zij! Als een kat
zo soepel graait ze een machete uit de foedraal van een van de volwassenen
naast haar en springt als een opgejaagde hinde dwars door het vuur op mij af!
Wat heb ik misdaan? Ik schiet overeind, ontwijk de eerste zwiepende zwaai en
start een sprint voor mijn leven in tegengestelde richting, ze tolt >>
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om haar as, blijft overeind en sprint achter me aan. Ze is snel en op eigen
terrein. Ik ontwijk boomwortels, valgaten en struikelblokken. Waarom moet
mij dit altijd overkomen, denk ik, zoals iedereen doet die maar weer eens iets
heftig overkomt. Maar toch, waarom probeert ze niet een van de anderen in
mootjes te hakken? Dat ze geen lid van de stam uitkiest kan ik misschien nog
wel begrijpen. Het bloed kruipt. Vanuit een ooghoek zie ik intussen, zigzaggend
tussen de donkere bomen aan de rand van het zanderige kerkpleintje, hoe
Francisco, zoals alle anderen ook opgestaan, schijnbaar nonchalant zijn geweer
in beide handen neemt. Tenminste íemand die zich bewust is van de ernst van
de situatie! Maar, zowaar, ik win terrein, mijn voorsprong wordt wat groter.
Als het gezelschap merkt dat ik haar wel voor blijf en rondjes begin te rennen
rond het vuur, beginnen de idioten mij (en haar?) aan te moedigen. ‘Hou vol!
Je bent nog steeds de eerste!’, dat soort grappen. Hoorde ik iemand ‘grijp
‘m!’ schreeuwen? Er volgt in elk geval een daverende lachbui. Goed dat ik het
geweer niet heb! Francisco heeft er blijkbaar ook genoeg van en schiet in de
lucht. De knal van zijn zware jachtgeweer schokt de hele bende. Het is een taaie
meid in al haar grisiness, maar toch hangt mijn achtervolgster nu, na heel wat
stoffige rondjes, uitgeput tegen een boom en kijkt verdwaasd, verbaasd om zich
heen. Ze lijkt weer bij zinnen!
Porcela Sandino stapt op haar af, behoedzaam, zacht pratend in de miskiti-taal.
En nu? Stel je voor dat een ander nog besmet is en het voor haar opneemt.
Familie, haar liefje ...? Daar heb je het al! Een van de oudere vrouwen grist
de uit het slappe handje gevallen machete van de grond en komt op me af!
Ze ziet er niet snel uit, maar ik herinner me opeens de soepele wendbaarheid
van de poema-vrouw Dame Emilia uit het Indio-Maíz (¡Cómo No! 111). Is deze
vrouw het ook grisi en komt zij even afrekenen? Misschien de moeder van
het bevangen meisje? Moet ik opnieuw rennen voor mijn leven? Dat red ik
bij dit bedompte oerwoud-klimaat geen tweede keer, zelfs al zou ze niet echt
snel zijn. Ik zie geen symptomen, hoor geen gegrom, zie geen versnellende
voeten, geen schuim op de mond ... Ik wacht. De vrouw begint te praten. Het
klinkt vriendelijk en ze houdt haar handpalmen naar boven. De machete ligt
op haar geopende handen. ‘Ze biedt verontschuldigingen aan namens haar
stamgenote’, schreeuwt een van de spoorzoekers in het Spaans. Hij zal mijn
benauwde gezicht gezien hebben. De vrouw blijft vlak voor me staan, haar
handen nog steeds geopend. Dus bedank ik haar in het Engels en Spaans, maar
ze vouwt mijn hand open en duwt de machete erin. Met een weidse zwaai wijst
ze naar het uitgeputte meisje. Een duidelijke uitnodiging om achter háár aan te
gaan; oog om oog, machete om machete. Ik moet eigenlijk wel lachen (van de
zenuwen?), maar probeer zo ernstig mogelijk uit te leggen dat ik haar vergeef
vanwege de ziekte en dat ik niet van plan ben háár op mijn beurt aan te vallen.
De vrouw knikt en verklaart me tot güegüe, wijs mens. Wijs mens, ahum, m’n
zere voetzolen!
Intussen blijkt de race zowaar een gunstige invloed te hebben op de algemene
stress. Er wordt gepraat, gelachen, het meisje en ik krijgen applaus (ze snapt er
niks van en giechelt wat suffig).
Boswachter Francisco nodigt me ter plekke uit om met hem terug te reizen en
Francisco
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Matagalapipa-vogeltje

te gast te zijn in zijn gezin in Estelí. ‘Om te bekomen
van de schrik’, lacht hij, ‘en bij mij kun je dan je
verslag uitwerken en per internet doorsturen naar
de mail-adressen van de diverse profesores/doctores
en naar je vriend professor Indiana Djonez.’
‘Met natuurlijk de hartelijke groeten voor zijn
moeder Dolores Gallante’, vul ik aan.
‘Claro’, zegt Francisco. Hij kent mijn verhalen.
Grisi groeten van Jaques y ¡Hasta la proxima!
Estelí, 25 november, 2015
PS. Je ziet dat hard kunnen lopen van pas kan
komen! Ga trainen, bijvoorbeeld bij een van de
verenigingen zoals Roadrunner of Atilla, En doe
vooral volgend jaar september mee met de Tilburg
Ten Miles. Win zo’n felbegeerde medaille en laat
je vooral sponsoren door familie, vrienden, buren,
medewerkers, klasgenoten, kennissen, de hond
van de buren of desnoods door je grootste vijand,
ten bate van een van de projecten (allebei mag
ook hoor, vooruit dan maar) minikrediet of kleine
koffieboeren van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Oh, en er zijn daar nog (kleur)boekjes van de
Matagalapipa en door Nica’s gemaakte kleurige
Matagalpipa-vogeltjes te koop. En Sonja’s feest.
Opbrengsten ook voor het goede doel, maar vooral
leuk als cadeautjes voor de feestdagen.
info: www.tilburg-matagalpa.nl
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Geen vergunning voor mijnbouw
in Rancho Grande
Het Canadese mijnbouwbedrijf B2Gold krijgt geen vergunning voor het mijnbouwproject
in Rancho Grande, Matagalpa, volgens de woordvoerster van de Nicaraguaanse overheid
-tevens echtgenote van de president- Rosario Murillo. De schadelijke gevolgen voor
het milieu zijn hiervoor doorslaggevend. De Rosario Murillo kondigde op 12 oktober
jongstleden in haar dagelijkse mediaoptreden het besluit van haar regering aan.
landschap in Rancho Grande
foto’s: Alexander Ordóñez

Haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het Nicaraguaanse ministerie van
Milieu (Marena) tonen aan dat mijnbouw in Rancho Grande negatieve gevolgen
heeft voor de omgeving, het milieu, de levensomstandigheden van de bevolking
en lokale waterbronnen. De president Daniel Ortego nam het voorstel van het
Nicaraguaanse ministerie van Milieu aan en tekende een resolutie om het werk
te stoppen. De onderzoeksresultaten werden door de Nicaraguaanse minister
van Milieu, Juana Argeñal gepresenteerd aan het Canadese bedrijf B2Gold.
Het onderzoek naar de haalbaarheid van het mijnbouwproject heeft jaren
geduurd. In 2007 werd concessie verleend voor het mijnbouwproject door de
toenmalige regering.
Het nieuws staat ook in de Nicaraguaanse krant La Prensa van afgelopen 11
oktober. De bisschop Rolando Álvarez Logos is voorzitter van de beleidssector
communicatie en media van de Nicaraguaanse bisschoppenconferentie en
sprak met een journalist van La Prensa. Bisschop Rolando Álvarez zegt in de
krant dat de woordvoerder van de overheid, Rosario Murillo, de beslissing van
de overheid bekendmaakte. De mijnexploitatie mag niet worden uitgevoerd
door het Canadese bedrijf B2Gold in het noorden van Nicaragua. De bevolking
en de kerk protesteerden al langere tijd tegen het voornemen van het bedrijf
om een mijn te ontginnen in de gemeente. ‘Wij zijn de president dankbaar
voor zijn besluit. De bevolking heeft altijd samen met ons gestreden tegen
mijnexploitatie’, zegt Álvarez.
De bisschop verklaarde dat de samenwerking en eensgezindheid tussen de
bevolking en de kerk doorslaggevend waren. Ze wilden niet dat de natuur
vernietigd wordt door de mijnexploitatie uitgevoerd door een buitenlands
bedrijf.
bron: Emiliano Chamorro, La Prensa, 12-10-2015
vertaling: Mirjam Udo

Duizenden boeren protesteren in Rancho Grande tegen milieuschade door mijnbouw.
foto: Francisco Mendoza S.
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Dank voor deelname aan benefietlunch
Een groots aangekondigde benefietlunch op zondag 11 oktober jongstleden werd uiteindelijk een plezierig
samenzijn van een dertigtal leuke mensen, die naast een heerlijke lunch -uiteraard!- een interessant programma voorgeschoteld kregen. Deze lunch werd verzorgd door Villa de Vier Jaargetijden te Tilburg. In een video
werd het hele proces van koffieboon tot kopje koffie uit de doeken gedaan, er was een erg levendige quiz,
samengesteld door Jan Vugts en een kleine loterij met leuke prijsjes, gepresenteerd door Gé Mooren en Ingrid
van den Hout. De zangeres, Iris Siemons, moest het doen zonder microfoon en dat viel niet mee. Ze zong enkele van door haar zelf geschreven liedjes.
Het doel was geld bijeenbrengen voor de drie koffiecoöperaties in de regio San Ramón in het departement
Matagalpa. En dat lukte: ruim 700 euro is de opbrengst van de benefietlunch. Dat geld is bestemd voor het
project Krediet voor Koffieboeren in San Ramón, regio Matagalpa.
Het op die dag opgehaalde geld wordt onder andere besteed aan scholing van de leden van de coöperaties,
aan materialen die de productie kunnen verhogen (géén insecticiden!) en aan nieuwe aanplant van koffie.
Veel planten hebben het namelijk niet gered door het uitbreken van de koffieziekte, Roya geheten, daarom is
nieuwe aanplant een bittere noodzaak.
We zijn de deelnemers aan deze lunch zéér dankbaar voor hun bijdrage, voor hun interesse en betrokkenheid.
foto’s: Gerard van der Wielen
alles over koffie in boekvorm,
liefhebbers?

de leden van de koffiewerkgroep, verantwoordelijk voor de organisatie
van de benefietlunch

een prachtige locatie in hartje Tilburg:
Villa de Vier Jaargetijden

gezellig
Jesse, de winnaar van
de quiz krijgt bloemen
van Jan

wie wint een prijs in de loterij; Gé en Ingrid houden de trekking
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De millenniumdoelen
Wat is er bereikt in Nicaragua?
In het door de Verenigde Naties in juli 2015 gepresenteerde eindrapport over de
millenniumdoelen zijn de resultaten vooral per regio vermeld. Er staat geen specifieke
informatie over de vorderingen per land in het rapport. Maar een andere database over
Nicaragua is gebruikt om de stand van zaken in Nicaragua op te maken.
In Nicaragua zijn met name vorderingen geboekt
ten aanzien van het aantal vrouwen in het
parlement, het verminderen van de moedersterfte
en de gezondheid van kinderen onder de vijf jaar.
Wat vooral opvalt is het aantal vrouwen dat minister,
burgemeester of directeur van een grote instelling
is. Het gaat om 57% van het totaal. Verder is de
moedersterfte in vijftien jaar gedaald van 160 naar
40 per 100.000 ‘levend geborenen’. Internationale
gezondheidsorganisaties bevestigen deze resultaten.
Er zijn echter ook bronnen die vraagtekens
zetten bij deze vorderingen. Het journalistieke
programma Esta Semana denkt dat het ministerie
van Gezondheidszorg (MINSA) een te rooskleurig
beeld geeft van de daling van de moedersterfte en

dat niet alle gevallen zijn geregistreerd. Het MINSA spreekt van 51 overleden
vrouwen in 2012, terwijl het er 71 zouden moeten zijn. En in 2013 overleden er
87, terwijl MINSA het heeft over 71. Esta Semana heeft cijfers opgevraagd bij
diverse instanties.
Ook vrouwenorganisaties hebben zo hun twijfels over de cijfers. Volgens de wet
moet 50% van de leden in het parlement en de gemeenteraden vrouw zijn,
maar dat betekent niet dat zij nu ook meer te vertellen hebben. Het is voorlopig
nog vooral windowdressing. ‘We kunnen moeilijk feest vieren als we zien dat er
ten aanzien van vrouwenrechten in de praktijk nog weinig vooruitgang wordt
geboekt’, aldus Juanita Jiménez van de autonome vrouwenbeweging MAM.
De bekende Nicaraguaanse mensenrechtenactivist Vilma Núñez signaleert dit
ook. ‘De wet is inderdaad heel progressief, maar de regering opereert autoritair,
centralistisch en antidemocratisch, dus in de praktijk werkt het niet.’
bronnen: websites Informe Pastrán Nicaragua en Confidencial Nicaragua

In Matagalpa; wat is bereikt en hoe gaan we verder?
Bereik in Matagalpa:
ONDERWIJS
MOEDER- EN KINDZORG
MICROKREDIET
KOFFIE

2800 nieuwe kinderen zijn naar school gegaan
6200 vrouwen veilig bevallen
4180 vrouwelijke ondernemers hebben zich ontwikkeld
458 koffieboeren

Bereik in Tilburg:
ONDERWIJS
MOEDER- EN KINDZORG
MICROKREDIET
KOFFIE

54.500 personen, voornamelijk kinderen
39.100 personen
3250 personen
26.500 personen

Fondswerving:
ONDERWIJS
MOEDER- EN KINDZORG
MICROKREDIET
KOFFIE
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300.000 euro
410.500 euro
174.000 euro
122.000 euro
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school Tomas Borge in Matagalpa

Er is veel bereikt en de mensen die zijn bereikt hebben het aantoonbaar beter
dan daarvoor. Maar wat geldt op wereldschaal en op nationaal niveau, geldt
ook voor Matagalpa: de verschillen zijn groot. Met name op het platteland en
voor bepaalde groepen mensen zijn de resultaten nog lang niet voldoende. De
Stedenband merkt dat ook en wil daarom blijven inzetten op het verbeteren van
de situatie van deze groepen kinderen en mensen.

Vanaf 2016
De komende jaren blijven wij daarom onderwijsvoorzieningen financieren
en dragen we bij aan de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, om te
zorgen dat straks echt alle kinderen naar school gaan en dat kinderarbeid niet
meer bestaat. Daarnaast blijven wij groepen kansarme vrouwen en kleine,
georganiseerde koffieboeren ondersteunen met (micro)kredieten. Als deze
vrouwen en boeren meer perspectief hebben, heeft dat ook positieve gevolgen
voor hun gezinnen, dan gaan hun kinderen inderdaad naar school en kunnen zij
op termijn ook het bedrijf van hun ouders overnemen.
Op dit moment weten wij nog niet of wij voor het hele jaar 2016 en de jaren
daarna subsidie krijgen van de gemeente Tilburg. De gemeenteraad heeft
een nieuw beleidskader vastgesteld onder de naam ‘Een wereld te winnen’.
Organisaties kunnen voor 1 februari een aanvraag indienen en moeten
vervolgens over deze aanvraag pitchen voor het platform voor mondiale
bewustwording, dat de aanvraag gaat beoordelen via een stemformulier. Deze
beoordeling geldt als een zwaarwegend advies aan het college van B&W.
Uiteindelijk krijgen de organisaties uiterlijk 1 mei bericht over het besluit van het
college, over de subsidies per 1 juli 2016.
Het mag duidelijk zijn dat onze Stedenband in deze situatie alle vormen
van steun kan gebruiken. Je kunt iets doen door je tijd, kennis of netwerk
beschikbaar te stellen of door op bestuurlijk niveau mee te denken over een
toekomstbestendige Stedenband. Mail voor meer informatie naar
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
Wil je financieel bijdragen? Maak dan een gift over op bankrekening
NL53 RABO 0170 2385 63 tnv Stg Stedenband Tilburg-Matagalpa ovv
‘onderwijs’, ‘microkrediet’ of ‘koffieboeren’. Of word Amigo of Amiga als je
het werk van de stichting zelf wilt ondersteunen. Kijk daarvoor op onze website
en klik op Amigos of mail naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl
¡Muchas gracias!

Miranda van de Klaauw
14
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Agenda
11 en 24 december: kerstacties in samenwerking met Amarant
De vrouwenwerkgroep van de Stedenband heeft samen met Amarant twee
kerstactiviteiten:
• Op vrijdag 11 december is er van 18 tot 21 uur een kerstmarkt op het Daniël de
Brouwerpark, Bredaseweg 570. De vrouwen hebben ook een kraampje. De toegang is
gratis en iedereen is welkom!
• Donderdag 24 december is er een kerstviering, waarbij de opbrengst van de collecte
voor het Casa Materna is. Een vrijwilliger van de vrouwengroep zal iets vertellen over
het Casa Materna.
woensdag 16 december: kerstmarkt in De Poorten
Op 16 december wordt De Poorten omgetoverd tot een grote kerstmarkt.
Van 16 tot 20 uur is er, voor jong en oud, van alles te beleven en is er van alles te
koop. De kerstmarkt wordt georganiseerd op initiatief van een aantal enthousiaste
wijkbewoners. De Stedenband verkoopt, in samenwerking met Boek winst,
tweedehands boeken.
Zegt het voort en kom ook even langs!

zondag 17 januar: bridgedrive
Er kan weer worden gebridged ten behoeve van Microkrediet voor vrouwen in
Matagalpa. De bridgedrive vindt plaats in wijkcentrum De Spijkerbeemden (Don
Sartostraat 4) en duurt van 12 tot 17 uur. Opgave kan bij Trees Schepens: 013-5442807
of tread@home.nl
Aanmelding is definitief als uw inschrijfgeld van 10 euro pp is gestort op bankrekening
NL53 RABO 0170 2385 63 tnv Stg Stedenband Tilburg-Matagalpa ovv bridgedrive en
uw naam.
zaterdag 20 februari: spinning
Spinnen ten behoeve van microkrediet voor vrouwen in Matagalpa. De actie vindt
plaats bij sportschool Kwidam (C. de Vriendtstraat 39) en duurt van 13 tot16 uur.
Spinnen kost minimaal 10 euro per uur per fiets. Zoek een sponsor en geef je op! Dat
kan nu al via stedenband@tilburg-matagalpa.nl of bel 013 5368706.
2500 euro voor projecten
Met de verkoop van tweedehands boeken bij Boeken rond het Paleis
op 30 augustus en de verkoop van rozen bij de Tilburg Ten Miles
op 6 september is in totaal 2500 euro opgehaald voor de projecten
Microkrediet voor vrouwen en Krediet voor koffieboeren. Dank aan
iedereen die bijdroeg!

Mooie en praktische kalender
De jaarlijkse kalender van de ‘straatkinderen’ Hormiguitas is dit jaar
extra mooi en groot, mét ruimte voor het noteren van afspraken.

tijdens de boekenmarkt in Tilburg
foto: internet

KORT NIEUWS EN AGENDA

18 t/m 23 december: boekenverkoop op kerstmarkt Tilburg
Samen met de Stedenband Same Tilburg Tanzania en Boek winst staat onze
Stedenband maar liefst zes dagen op de kerstmarkt, naast het kerstcircus, op
evenemententerrein het Laar. De markt is overdekt en verwarmd. We verkopen
tweedehands boeken: drie voor vijf euro. Dat wordt lekker lezen in de kerstvakantie!

Hij kost 15 euro. Wil je er een? Mail dan naar

stedenband@tilburg-matagalpa.nl
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Mural op basisschool Jeanne d’Arc

Misschien wel voor de laatste keer bestond er dit najaar de mogelijkheid om een
muurschilder uit Nicaragua over te laten komen. We wilden daar graag gebruik van maken
en bovendien waren in het programma van muurschilder Manuel Jesús Alaniz uit Estelí nog
twee weken beschikbaar voor Tilburg; al waren het geen twee aaneengesloten weken.
De meeste vaste scholenbandscholen in Tilburg waren reeds voorzien van een
fraaie mural, andere kwam het niet goed uit. De basisschool Jeanne d’Arc in
de Le Bourgetstraat reageerde echter snel en enthousiast op ons aanbod om
de kinderen samen met een Nicaraguaanse schilder een muurschildering op
de school te laten maken. Om de leerlingen van die school te informeren en
enthousiast te maken hebben Frans en Gé, in samenspraak met onze grote
opblaasbare Matagalapipa, verhalen verteld en beelden getoond over het leven
in Nicaragua, in het bijzonder over de natuur en de dierenwereld. Ze nodigden
de kinderen uit om hier mooie tekeningen van te maken.
Toen Manuel op zaterdag 3 oktober in Tilburg arriveerde lagen er dus 140
tekeningen op hem te wachten. Op zijn logeeradres bij Jan, ging hij hier
meteen mee aan de slag. Met knip- en plakwerk en met kopiëren en verkleinen,
slaagde hij erin om een fraaie compositie te maken van het gros van die
kindertekeningen. Het hele weekend was hij met de ontwerpschets bezig, op
een kleine onderbreking na in de vorm van een bezoek aan safaripark Beekse
Bergen.
Maandag was een kinderloze dag op de Jeanne d’Arc: vanwege een studiedag
voor de leerkrachten waren alle leerlingen vrij. Manuel en ik hadden dus mooi
de gelegenheid om onze voorbereidingen te treffen. In de aula van de school
werd een deel van de vloer afgeplakt en werden de vijf grote panelen geplaatst.
Manuel tekende in sneltempo en met grote vaardigheid een vergrote kopie
van de ontwerpschets op de panelen. Daarbij bleef het eigen karakter van de
kindertekeningen behouden.
Dinsdagochtend om 8.30 uur verzamelden alle leerlingen en leerkrachten zich
in de aula om kennis te maken met Manuel en om de ingetekende panelen te
bekijken. Vervolgens kwam er ieder lesuur een groepje van zes leerlingen om
Manuel te helpen met het inschilderen van het ontwerp en dat ging ook zo
door op de volgende dagen. Heel erg prettig hierbij was het feit dat Manuel
een redelijk mondje Engels spreekt en graag persoonlijk met de leerlingen wilde
communiceren. Daarnaast is er op Jeanne d’Arc een taalklas, voor kinderen die

Jan Duijvekam

foto’s: Frans Couwenberg
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de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.
Maar juist met deze kinderen kon Manuel heel goed
overweg.
Vanwege het enthousiasme en de zorgvuldigheid
waarmee de kinderen werkten, was de
muurschildering vrijdagmiddag al klaar wat betreft
het inschilderen van alle onderdelen. Dat kwam
goed uit, want Manuel moest zaterdag voor twee
weken naar Maastricht. Op 24 oktober kwam hij
nog voor een week terug. Hij ging toen bij Eva
logeren. Die week viel gelijk met de herfstvakantie.
Er was dus geen school in die week, maar gelukkig
waren er ruim voldoende leerlingen bereid om in
die vakantie terug te komen om te helpen bij het
afwerken van de muurschildering. Manuel had
besloten om alle afwerking, details, contouren
en schaduwen, door de kinderen zelf te laten
aanbrengen. Hij had daar het volste vertrouwen in
en terecht zoals je in het resultaat kunt zien.
Op maandag en dinsdag kwamen er wederom
ieder uur groepjes kinderen terug naar school.
De directrice, Jopie de Bruin, had een roostertje
gemaakt en de betreffende ouders ingelicht. Het
werkte fantastisch. Sommige ouders bleven tijdens
het werkuurtje van hun kind in de aula om te kijken
en een kopje thee of koffie te drinken. Daarnaast
kregen we bezoek van Tilburg TV. Ze kwamen de
werkzaamheden filmen en kinderen en Manuel
interviewen.
Samen met Frans en Gé zijn donderdag, onder
een stralend blauwe hemel, de panelen op de
buitenmuur bevestigd. Manuel werkte de naden
en de schroefgaatjes bij en hierna werd er een laag
vernis op gezet. Vrijdagmiddag heeft Manuel een
tweede vernislaag aangebracht. Hierna hielden we
met enkele belangstellenden een kleine officieuze
inauguración. Daarna waren we onder de goede
zorgen van Miranda te gast op het wijkcentrum,
voor een afscheidsborrel met Manuel. Die moest
zaterdag namelijk weer door naar Gennep, voor een
volgend project. Helaas was hij dus niet aanwezig
bij de officiële onthulling op maandag, de eerste
schooldag na de herfstvakantie. Met alle kinderen
en leerkrachten en met veel ouders aanwezig op de
speelplaats, hield Jopie een korte lovende toespraak.
Hierna overhandigde Frans, met enige hulp van de
grote Matagalapipa, een cadeautje van Manuel aan
alle kinderen van de school om hen te bedanken
voor hun geweldige inzet. Wethouder Mario Jacobs
had de eer om samen met twee kinderen de grote
muurschildering van bijna 25 m2 te onthullen. Het
fraaie resultaat oogstte alom lof.
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Alle kinderen naar school

We gaan door met bijdragen aan de onderwijskwaliteit op
Matagalpese scholen

Direct na het bezoek aan Tilburg door leden van het bestuur van het Comité Mano Vuelta in
november 2014 zijn we begonnen met de formulering van een project ter verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs om het te presenteren aan de stichting Wilde Ganzen. We
rekenden daarbij op de steun van Stedenband in Tilburg, met name op de steun van collega
Miranda van der Klaauw.
We hebben een voorstel in elkaar gezet dat we
gepresenteerd hebben en dat ook goedgekeurd is:
het project heet ‘Verbetering van de Matagalpese
scholen’ en draagt bij aan millenniumdoel 2: alle
kinderen naar school. Het project bestaat uit de
bouw van drie lokalen op twee scholen en reparaties
aan drie scholen in de gemeente Matagalpa. Dat
zal bijdragen aan betere omstandigheden voor de
kinderen die hier lager onderwijs volgen en voor de
leerkrachten van de vijf scholen. Het project wordt
uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van
Onderwijs en het gemeentebestuur van Matagalpa,
die technische assistentie zullen geven en zullen
zorgen voor de begeleiding en coördinatie van
de uitvoering van het project. Het bedrag voor dit
project is 1.193.890,72 Nicaraguaanse córdoba wat
gelijk staat aan 45.052,48 dollar.

De doelstellingen van het project zijn:
•
•
•

Bij het afronden van het project zijn de verwachte resultaten:
•

•

•
•
leerlingen op María Cerna Vega
foto: Miranda van der Klaauw
school María Cerna Vega met niet functionerend sanitair

Aanbieden van betere schoolkwaliteit aan de kinderen van de school Tomas
Borge in de wijk Sor María Romero en van de school in Solingalpa.
Het verschaffen van betere condities voor de ontwikkeling van 		
onderwijsactiviteiten aan de kinderen van drie scholen van de gemeente
Matagalpa.
Het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de leerkrachten 		
van Tilburg en de leerkrachten van Matagalpa en het verbeteren van de
onderwijskwaliteit.
De doelgroepen die baat hebben bij dit project zijn 1901 kinderen van lagere
scholen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar en 71 leerkrachten van vijf
scholen van de gemeente Matagalpa.

•

De bouw van twee nieuwe lokalen op de school Tomas Borge, gelegen
in de wijk Sor María Romero. Dat komt ten goede aan 258 leerlingen van
het kleuteronderwijs, lager onderwijs en speciaal onderwijs voor leerlingen
met achterstandenlager en twee leerkrachten (het onderwijs wordt aan twee
groepen op verschillende tijden aangeboden).
Reparatie van de rioleringsbuizen waardoor het water van de toiletten
en wasbakken loopt, reparatie van de deuren en sloten en van de poort
van de hoofdingang, renoveren van het elektriciteitsnet en het schilderen
van de school María Cerna Vega, wat ten goede komt aan 647 leerlingen en
dertig leerkrachten.
Reparatie van de infrastructuur van de school Piedra Colorada, wat ten
goede komt aan 162 leerlingen en zeven leerkrachten.
De bouw van een ruimte voor een bibliotheek op de school Solingalpa, wat
ten goede komt aan 737 leerlingen en 28 docenten.
Verbetering van de onderwijskwaliteit van zes zusterscholen.

We zijn begonnen met de uitvoering van dit project in september 2015 door
een vergadering te beleggen met de delegatie van het ministerie van Onderwijs,
leden van het bestuur van het Comité Mano Vuelta en directeuren en directrices
van de scholen om een plan te maken voor de uitvoering van het project. We
hebben inmiddels de scholen bezocht om de voorstellen te bespreken, de pro
forma facturen van de materialen te actualiseren en om met ouders te praten
om hen bij het project te betrekken gedurende de uitvoering. We hebben als
doel de uitvoering van dit project uiterlijk in februari 2016 af te ronden.
Leve de internationale solidariteit!

Janett Castillo,
vicevoorzitter van de Junta Directiva van het Comité Mano Vuelta
vertaling: Maya Engels

zusjes uit Solingalpe
foto: Miranda van der Klaauw
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Bridgedrive voor microkrediet
De jaarlijkse bridgedrive die wij met de vrouwengroep van de
Stedenband organiseren ten behoeve van het microkredietproject zal dit jaar voor de achtste keer plaats vinden op zondag 17
januari 2016 van 12.00 tot 17.00 uur. Wij mogen weer te gast zijn
in Wijkcentrum De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, 5022HA
in Tilburg.

bridge
foto’s: internet

Wat het bridgen betreft: Er worden twee zittingen gehouden van drie ronden
met vier spellen, topintegraal. De wedstrijdleiding is in handen van Martin Verster en Berty Bongaards.
Jeanne en Leo Vriens verdedigen de beker die zij het vorig jaar hebben gewonnen.
Naast deze beker zijn er nog prijzen te behalen voor de eerste drie paren en een
prijs voor het achtste paar. Die achtste prijs is in verband met het achtste jaar dat
wij de bridgedrive organiseren.

KATERN mujeres

Voor meer informatie en om je op te geven kun je terecht bij Trees Schepens,
telefoon: 013 5442807 of mail: tread@home.nl
De aanmelding is definitief als het inschrijfgeld van 10.00 euro per persoon is
gestort op het rekeningnummer van de Stedenband:
NL 53 RABO 0170 2385 63 o.v.v. bridgedrive.
Graag naam en naam van de bridgepartner vermelden.
Rest mij nog enige reclame te maken voor dit unieke evenement.
De afgelopen jaren hebben geleerd dat de bridgedrive een heerlijke onderbreking is van de sombere januaridagen. Onze vrouwen zorgen voor een gezellige
sfeer en lekkere hapjes in de pauze. Dus bridgers, aarzel niet, schrijf je in en kom
op 17 januari naar de Spijkerbeemden.

Len Linthorst

Spinning
De vrouwengroep van Stedenband
Tilburg-Matagalpa heeft ook nog
een zeer sportieve activiteit voor je
in petto op 20 februari 2016, namelijk een spinningmarathon in Vrouwensportschool Kwidam.

vrouwensportschool Kwidam

Kwidam stelt haar ruimte en fietsen beschikbaar voor dit doel waar je je voor 10
euro per uur werkelijk helemaal uit je dak
kunt fietsen! ( Lekker rustig meefietsen op
de maat van de muziek mag ook).
We hebben nog niet alle ins en outs voor dit
spinningfeest op een rijtje maar houd onze
website in de gaten en je kunt natuurlijk alvast een beetje aan je conditie schaven. Als
je nu al weet dat dit na de december- en
januaridagen iets voor je is, kun je je al opgeven bij Miranda, coördinator van de Stedenband, telefoon: 013 – 536 8706.

Len Linthorst
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Wat is bridge?

Bij bridge gaat het erom een bepaald aantal slagen
te halen, maar feitelijk valt het spel uiteen in twee
fasen. Eerst gaan de spelers bieden: dat is een proces waarbij bepaald wordt hoeveel slagen door een
van beide paren gemaakt moeten worden. Nadat het
bieden beëindigd is, begint het spelen: beide paren
proberen zoveel mogelijk slagen te halen. Dit doe je
door te anticiperen op de ontwikkelingen tijdens het
spel. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar het valt

in de praktijk erg mee. Iedereen kan bridge leren. Elk spel duurt ongeveer tien
minuten. In competitieverband worden meestal 24 spellen per sessie gespeeld.
Je hebt dus voldoende kans om revanche te nemen als een spel niet zo goed
ging.
Een paar kan voor een wedstrijd eenmalig samenspelen, maar over het algemeen hebben bridgers vaste partners die vaak jaren samenspelen. Omdat je
steeds tegen andere paren speelt, is bridge een sociale sport. Je ontmoet veel
verschillende mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.
Dit is in het kort de uitleg over bridge. Bent u serieus van plan het te leren, volg
dan enkele cursussen en ga bij een van de vele clubs spelen. Het mooie is: je
blijft leren en je ontwikkelen door te spelen, ook al bridge je tien jaar. Bridgen
is leuk. Mensen hebben plezier in bridgen, dat zien we ieder jaar weer met
de bridgedrive voor het microkredietproject waar meestal zo’n vijftig tot zestig
mensen aan meedoen.

Werkgroep Microkrediet

Kaartspel in Nicaragua
In Nicaragua is kaarten een van de spelletjes uit je kindertijd. Het is een spel dat
je gewoonlijk leert van je oudere broer of
zus, tenminste als die daar het geduld voor
heeft.
Nica’s spelen desmoche

De eerste spelletjes die je leert zijn heel eenvoudig, daarvoor hoef je niet te
kunnen rekenen of cijfers te kennen. Om bijvoorbeeld chanchona (1) te spelen
kiest eerst iemand ongezien een speciale kaart. Degene die de gekozen kaart
trekt krijgt de zopilotera (2). Dat betekent dat alle kinderen bovenop de speler
mogen springen die de chanchona heeft getrokken. Kinderen genieten van dit
spelletje en lachen veel.
Wanneer je op school zit en je weet wat meer over cijfers, dan kun je andere
kaartspelletjes leren. Kinderen die kunnen optellen en aftrekken spelen bijvoorbeeld casino robado (3).
Maar als je zegt dat je kunt kaarten en je kunt het spel desmoche (4) niet spelen,
dan ben je geen echte Nica. Desmoche is een heel populair spel in Nicaragua,
een spel dat je in familieverband speelt, vooral wanneer midden op de avond
de stroom uitvalt. Hét moment om anekdotes uit het verleden te vertellen en
te kaarten omdat je geen radio kunt luisteren of televisie kijken. Bij de spelers is
er altijd wel iemand die zijn eigen regels bedenkt. Soms eindigt het spel omdat
iemand niet verder wil spelen omdat hij (te) vaak verliest of omdat een speler
zó vals speelt dat de anderen het té erg gaan vinden. Maar over het algemeen
hebben families veel plezier tijdens het kaarten. Er worden veel grapjes gemaakt
en er wordt vaak bij gelachen.

KATERN mujeres

Bridge is een boeiend en spannend kaartspel wat gespeeld wordt met vier spelers;
er zijn 52 kaarten in het spel. De spelers
worden noord, oost, zuid, en west genoemd. Noord en zuid vormen een paar en
zitten tegen over elkaar, hetzelfde geldt
voor oost en west. De twee paren spelen
tegen elkaar.

Luisa Mariela Blandón Rizo
vertaling: Louise Donjacour

hoe speel je desmoche?:

https://www.youtube.com/watch?v=YFfEYR16aI0
1. chanchón(a) of haragán: nietsnut
2. zopilote of buitre negro: zwarte gier
De spelers bestormen de verliezer en mogen deze kietelen en klappen geven.
3. robar: kaart van de stok nemen, robado: beroofd, het kaartspel casino robado heet in Spanje casita robada
4. desmoche: slagveld
Kaartspel dat waarschijnlijk is uitgevonden in Nicaragua in de eerste helft van de twintigste eeuw. Aanvankelijk werd het
spel gespeeld tijdens de dodenwake, maar nu overal en op elk moment.
2015 • nr 118
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Een boze strijdster
Interview met Sandra Ramos
Ze was dertien toen in de buurt van bioscoop Salinas iemand aan
haar billen zat, en zij, altijd vechtersbaas en iemand van weinig
woorden, rende hem als bezeten achterna tot ze hem te pakken
had en gaf hem meerdere klappen. De man kreeg een grandioze
aframmeling ten overstaan van een gevarieerd publiek, dat samenstroomde om het spektakel te zien zonder tussenbeide te
komen om haar te helpen om de vermetele af te ranselen, het
kan zijn dat de jonge vrouwen in die tijd stilzwijgend de hoon
van handtastelijkheden op straat verdroegen.
Veertig jaar daarna, is deze adolescente veranderd in een pleitbezorgster van de meest actieve vrouwen van het land. De jaren
hebben de schreeuwerige, oorlogvoerende -‘boos’ in haar woorden- vrouw met warrig, verwaaid en krullend haar, meer karakter gegeven.

KATERN mujeres

Impulsief?
‘Nee, ik ben niet impulsief. Ik ben boos. Men weet dat ik boos ben en bovendien
ben ik dat graag, zegt Sandra Inés Ramos López, geboren en opgegroeid in een
familie van vrouwen, waar mannen geen enkele belangrijke plek innemen en de
rol vervullen van het zwakke geslacht.’
Getrouwd?
‘Maar één keer en overtuigd dat niet nog eens te doen’, antwoordt ze schaterlachend.
Anti-man?
‘Hoe kan ik tegen mannen zijn als ik twee zonen heb? Dat is een argument
dat het machismo heeft gebruikt om onze strijd niet legitiem te verklaren. Als
de vrouwenbeweging van ons land niet zo sterk zou zijn in het verdedigen van
de rechten van de vrouw, zou er veel minder aandacht zijn voor onze rechten.
Dat is hetzelfde als zeggen dat alle vrouwen die vrouwen verdedigen lesbisch
zijn. We hebben hier van alles door elkaar en we hebben (allemaal) rechten!’,
antwoordt ze een beetje geërgerd.
Heb je een partner?
‘Nee. In deze machomaatschappij, zo paternalistisch, claimt de man. Ik geloof
dat de echtgenoot die ik op een bepaald moment in mijn leven had geduld met
me had. Maar ik ben gescheiden om dat wat de actrices zeggen: de verschillen
zijn onoverbrugbaar’, antwoordt ze met een grijns.
En had je een geliefde?
‘Ik hield van mijn geliefden en zij moesten doen wat ik wilde. Ik bepaalde de
regels van het spel: de mannen kunnen gaan tot daar waar het ze toegestaan
wordt. Tegen mijn ex zei ik altijd: “Ik heb geen tijd om voor iemand te gaan
zorgen. Ik ben niet het type vrouw die uitzoekt waar jij bent en met wie.” Mijn
advies was enkel: “Als jij jouw dingen doet is dat jouw zaak, je weet waar je je
aan te houden hebt, maar haal het niet in je hoofd om dat te doen op de vierkante meters waar ik werk.”’
Jij gaf hem toestemming?
‘Stel je voor! Ik zei hem dat hij de baas is over zijn beslissingen, dat ieder van
ons de baas is over zichzelf. Ik zei hem dat ik hem niet zou vastbinden als er iets
dergelijks zou gebeuren, dat is alles wat ik erover kan zeggen.’
En eens was hij je ontrouw en werd je geslagen?
‘Ai! Dat geloof ik tot in het oneindige. Alle mannen leiden een dubbelleven,
behalve als ze al een juiste beslissing nemen en zeggen: “Ik wil mijn gezin geen
verdriet doen, maar beschermen”, maar toch, tot nu toe hebben ze altijd een
dubbelleven ofschoon uiteindelijk zullen ze dat niet meer willen hebben.’
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Sandra Ramos
foto’s: internet

Het kantoor is schoon, opgeruimd, bijna keurig, met
Mariabeeldjes van de maagd van Guadalupe, heel
kleine beeldjes met een Chineesachtig uiterlijk en
tapijt over tapijt, alles op dezelfde manier geordend.
Waarschijnlijk zal de voorkeur in het gesprek met
Sandra Ramos, de vrouw van 53 (nu 56) die in de
laatste maanden op straat druk bezig was met goedkeuring van de wet tegen geweld tegen vrouwen (La
Ley 779), gaan over de rechten van vrouwen die nog
altijd niet zijn opgeëist. Nu zit ze, glimlachend, de
eerste vraag af te wachten.
Het gesprek begint met het eeuwige probleem van
de arbeidsters in de maquilas (sweatshops, grote bedrijven in vrijhandelszones) Sandra die van kleins af
aan zoveel schooldanswedstrijden won, en die nu
dansend ontstrest na haar vertrek van de Movimiento
‘Maria Elena Cuadra’, verliest haar enorme glimlach
wanneer ze de vele tekorten en onrechtvaardigheden
die de vrouwen van Nicaragua te verduren krijgen,
begint op te noemen. Maar wanneer kwam ze er
voor uit verdediger van de rechten van de mens te
zijn? Die geschiedenis gaat terug naar de jaren zestig,
toen jongeren getuige waren van de strijd die studenten leverden om de dynastie van Somoza omver
te werpen.
‘Ik woonde tegenover de kathedraal, in de wijk La
Bolsa. Vlak voor mij speelde zich de strijd van de studentenbeweging af. Ik liep langs de kathedraal, daar
waar de grote stakingen zich afspeelden. Elke keer
als ik langskwam kwam ik grote stakingen tegen, als
ik van de markt kwam, boodschappen deed, keek ik
naar de studenten en werd een van degenen die met
hen meeliep. Ik werd steeds nieuwsgieriger en liep
mee, verloor de groenten en werd daarna geslagen,
omdat ik zonder boodschappen thuiskwam. Vanaf
toen begon ik gevoelig te worden voor deze opstandige jeugd, begon ik me vechter te voelen’, vertelt ze.
Sopapear (golpear) ‘slaan’ is een term die Sandra regelmatig gebruikt. Haar moeder sloeg haar toen ze
de groenten verloor toen ze betrokken was bij de
stakingen; mannen slaan vrouwen die aan hen onderworpen zijn continu; in het begin van de jaren
negentig werd ze geslagen tijdens een staking door
Taiwanese ondernemers ... enz. Slaan betekent huiselijk geweld vooral tegen de vrouw.

In haar levensloop valt haar revolutionaire strijd tot in
de klaslokalen op en later haar strijd in de vakbond.
In Cuba werd ze opgeleid tot ‘vakbondsinstructeur’
en aan het begin van de jaren tachtig, de mooiste
tijd van haar leven, zo vertelt ze, werd ze naar de
Caribische kust uitgezonden om er vakbonden en
jongerenorganisaties op te richten.
‘Voordat ik mijn verhaal vertel van na het verlies van
het Frente Sandinista in 1990 heb ik nog een opmerking: “Ik was gelijk aan de man, ik wil je dat bekennen omdat ik het mijn hele leven herkend/erkend
heb. Men leerde mij dat de arbeidersklasse uniek
was, onverdeelbaar, zonder onderscheid in geslacht
en zonder geweld.” Amnlae pakte de vrouwenstrijd
aan en we oefenden druk uit om meer vrouwen te
plaatsen in topfuncties van de Central Sandinista de
Trabajadores (CST), weet je nog.’

Heb je nog een onvervulde droom?
‘Ik heb meerdere dromen: de eerste is een kaderschool oprichten, vrouwen leren
hoe je een leider wordt. Dat houdt in hen les geven in filosofie, politieke economie, dat ze de wet en de strijd van de tegenstellingen begrijpen, dat ze op
de hoogte zijn van de economische vooruitgang, hun rechten leren kennen, dat
ze een consequente handelwijze opdoen ten aanzien van de principes, waarmee ze verder komen. De andere wens is me terugtrekken. Elke leider moet
het gunstigste moment kennen om terug te treden. Men moet een ingezaaid
zaadje achterlaten. Ik wil graag ondernemer worden, ik hou van de aarde, van
planten, het platteland. Ik zaai graag plantjes, studeer veel, lees veel. Dat wil ik
graag doen.’

Na haar opleiding in de vrouwenbeweging, kwam
het vertrek uit de CST, veroorzaakt door ongefundeerde beschuldigingen van de kant van haar oude
kameraden. ‘Ze zeggen dat ik met een vrachtwagen
de opslagruimten van de CST heb geplunderd. Ze
klaagden me aan, maar ze konden me niet gevangen
nemen. Ze deden niet met me wat de Guardia deed.
Dezelfde mensen verborgen mij, mijn eigen vrienden
van de CST, en ik was een jaar ondergedoken omdat
er een arrestatiebevel tegen me was uitgevaardigd in
het hele gebied’, zegt ze.
Ten overstaan van de vrouwen en haar benadrukking
dat de strijd niet daar bij zou blijven, heeft ze de Movimiento de Mujeres Trabajadores y Desempleadas,
de Beweging voor Werkende Vrouwen en Werklozen, María Elena Cuadra, opgericht. Men belde me
op en vroeg mij: Blijven we zó met de armen over
elkaar zitten? Dus gingen we een evenement houden met achthonderd vrouwen en zo begon de beweging Maria Elena Cuadra (MEC). Dat was 7 juni
1994 en de datum is ter ere van een grote verdediging van vrouwenrechten in Diriamba. Daarbij kwam
een voorvechtster, een voorbeeldvrouw, om in een
verkeersongeluk.

in uitgave van El Nuevo Diario Especiales, 2012
vertaling: Louise Donjacour
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Het gesprek eindigt bij waar het begon: de onrechtvaardigheden jegens vrouwen. Sandra Ramos is haar glimlach kwijt en begint te praten over werk. Ze wil
informatie, ándere, ze vraagt om een boek, ze vindt het niet, ze zoekt. Weg
glimlach. Ze is boos, woedend.

KATERN mujeres

demonstratie tegen geweld tegen vrouwen

Matilde Córdoba

zie ook video-interview met Shelly Grabe
http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/108136
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Nieuw beleidskader Leadership and
Opportunities for Women 2016-2020
Sinds kort ligt er bij het ministerie van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking een nieuw beleidskader Leadership en Oppertunities for Women 2016-2020. Dit beleidskader is
een uitwerking van het internationale genderbeleid, waarbij het
niet alleen gaat om economische ongelijkheid, maar onder andere ook om ongelijkheid van sekse. Op dit onderdeel, ongelijkheid
van sekse, ga ik hier met name in.

KATERN mujeres

De laatste decennia is er wereldwijd sprake van enige vooruitgang op het gebied
van vrouwenrechten en gelijke behandeling. Veel landen hebben discriminerende wetgeving aangepast en geweld tegen vrouwen wordt nu veelal gezien
als een vorm van criminaliteit. Er is meer geïnvesteerd in gezondheid en onderwijs voor vrouwen en in sommige landen is sprake van een toegenomen
economische participatie. Het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden is
over het algemeen traag te noemen en in enkele landen en op bepaalde gebieden is sprake van stagnatie en zelfs terugval. Er zijn grote verschillen per
regio, maar experts zijn het er over eens dat gendergelijkheid nog nergens in
de wereld een vanzelfsprekend is. Met name meisjes en vrouwen die in extreme
armoede leven profiteren nog nauwelijks van betere kansen, zo ook vrouwen
die te maken hebben met meervoudige discriminatie (lesbische, biseksuele en
transgender vrouwen; gehandicapte en arbeidsongeschikte vrouwen; vrouwen
met hiv; migranten).
Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vindt vaak zijn oorsprong in ongelijke
machtsrelaties in de persoonlijke situatie. Uit onderzoek blijkt dat in een derde
van de huwelijken tussen een man en een vrouw, de vrouw helemaal geen zeggenschap heeft over belangrijke zaken zoals grote aankopen, woonplaats en
leefstijl.
De substantiële economische groei die de laatste jaren in een aanzienlijk aantal
lage- en lage middeninkomenslanden plaats vindt, leidt niet vanzelfsprekend
tot gendergelijkheid of verbetering van de positie van vrouwen. Zonder extra
investeringen in kennis, veiligheid, gezondheid en gelijke rechten voor vrouwen,
blijven zij op achterstand. Investeringen in vrouwen en meisjes, met name op
het gebied van kennis en werkgelegenheid hebben bewezen positieve resultaten opgeleverd in economische groei van deze groep.
Het beleidskader Leadership and Opportunities for Women 2016-2020 is opgesteld om de achterblijvende resultaten op millenniumdoel 3 (gelijke rechten en
kansen voor vrouwen) in te lopen en sluit aan op het voortgaande internationale
debat over vrouwenrechten. Het internationaal genderbeleid van het ministerie
van Buitenlandse Zaken is gericht op diplomatieke inzet voor gendergelijkheid
en vrouwenrechten, integratie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en
voorziet hierin met gerichte financiering in lage- en lage middeninkomenslanden.
Er is sprake van een wisselwerking tussen de versterking van maatschappelijke
organisaties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid en de verandering van
institutionele transformatie die nodig is om gendergelijkheid en de implementatie van vrouwenrechten te bewerkstelligen. Om de rechten en kansen van
vrouwen duurzaam te verbeteren en te komen tot een rechtvaardige verdeling
van de macht tussen mannen en vrouwen is een structurele verandering nodig
van de normen en waarden en gedragsregels voor mannen en vrouwen. Organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid zijn onontbeerlijk om dit proces vorm te geven.
In 2015 lopen de millenniumdoelen af en wordt de post-2015 ontwikkelingsagenda vastgesteld door de internationale gemeenschap. Eén van de duurzame
ontwikkelingsdoelen die de millenniumdoelen vervangen, richt zich speciaal op
gendergelijkheid: ‘Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van
vrouwen en meisjes’. Bovendien is 2015 het jaar van de viering van twintig jaar
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internationaal emancipatiebeleid in het kader van de
Verklaring van Beijing en het Beijing Actieplan. Reden
genoeg om te komen met een nieuw beleidskader en
bijbehorende financiering.
Het beleidskader Leadership and Opportunities for
Women 2016-2020 richt zich op de volgende prioriteiten:
1. tegengaan van geweld tegen vrouwen
2. participatie van vrouwen in politiek en bestuur
3. economische participatie en zelfredzaamheid
		 van vrouwen.
Vanuit het bijbehorende fonds kunnen interventies
van maatschappelijke organisaties en hun partners
financieel ondersteund worden als zij met een specifieke, strategische, context- en resultaatgerichte
benadering een bijdrage leveren aan gelijke kansen,
rechten en veiligheid voor meisjes en vrouwen in
lage- en lage middeninkomenslanden. Hierdoor kunnen betere kansen worden gecreëerd voor meisjes en
vrouwen en ontstaat er een klimaat waarin vrouwenrechten beter worden gewaarborgd. Zowel Nederlandse als internationale maatschappelijke organisaties met aantoonbaar goede voorstellen en resultaten
op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten konden een aanvraag indienen.
Als Stedenband Tilburg-Matagalpa zijn wij een te
kleine organisatie om hiervoor een aanvraag te kunnen indienen. Maar wie weet zijn er in de toekomst
mogelijkheden om ook indirect aanspraak op een
deel van de toegekende fondsen te kunnen doen.
(Zie het voorbeeld elders in dit blad over Impulsis).
Als Stedenband en vrouwenwerkgroep zijn we in ieder geval blij dat wij een bescheiden bijdrage kunnen
leveren aan gendergelijkheid in Nicaragua met de
ondersteuning van het microkredietprogramma van
FUMDEC.

Diny van de Pas

strip van Emilio Morález Ruiz
foto’s: internet

Bijdrage van Impulsis voor
microkrediet
Uit onderzoek van onder andere het Nicaraguaanse Instituut voor Informatieontwikkeling (INIDE) is gebleken dat kredietverstrekkers in
Nicaragua de voorkeur geven aan samenwerking met grote en middelgrote bedrijven. Hierdoor blijft kredietverstrekking aan het laagste
segment van de beroepsbevolking, waarvan een groot percentage op
het platteland woont en vrouw is, ver achter.

Om hieraan een bijdrage te leveren vraagt FUMDEC aan de Stedenband een bijdrage
van 20.362 dollar (bijna 20.000 euro) voor met name scholing en training van minimaal
450 vrouwen. FUMDEC zorgt zelf voor een kredietfonds en neemt de organisatiekosten
voor haar rekening. Daarom heeft de Stedenband Impulsis benaderd voor ondersteuning van het FUMDEC-programma. Impulsis ondersteunt Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking via een gezamenlijk programma van ICCO, Kerk
in Actie en Edukans. Impulsis heeft toegezegd 6000 euro bij te dragen! Dit betekent dat
de Stedenband de overige 12.000 euro bijdraagt. Een deel van dit bedrag hebben we al
opgehaald met acties en donaties. Voor het restbedrag gaan we actief aan de slag! Wilt
u ook een bijdrage leveren, maak dan uw donatie over op bankrekening NL53 RABO
0170 2385 63 t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg o.v.v. Microkrediet.
Dankzij Impulsis en u dragen we bij aan de zelfstandigheid en economische onafhankelijk van de vrouwen van Matagalpa.

Diny van de Pas
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FUMDEC (de Nicaraguaanse financiële instelling waarmee de Stedenband Tilburg-Matagalpa samenwerkt) richt zich met name op de vrouwen uit deze ‘vergeten’ groep en
voorziet hiermee in een leemte. Hoofddoel is dat deze vrouwen een eigen inkomen
kunnen genereren waarmee ze kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen en zo in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zij ontvangen hiervoor trainingen en financiële middelen. Eind 2013 hadden 1065 vrouwen gebruikt gemaakt van een microkrediet
met aanvullende scholing, eind 2016 wil FUMDEC 3123 vrouwen bereikt hebben.

Matagalpese vrouw in haar winkeltje
foto: FUMDEC
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Dé foto van ¡Cómo No!

kinderen uit Solingalpa
foto: Miranda van der Klaauw

