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Borsten
Ome-tepetl betekent twee heuvels. Het eiland Ometepe in het Lago
de Nicaragua bestaat uit twee heuvels of beter, twee vulkanen: de
Maderas en de Concepción. De Concepción is een actieve vulkaan
die voor het laatst in 1957 echt uitbarstte maar in 2010 nog grote
aswolken uitspuwde. Door de perfect gevormde kegel doet de
Concepción mij een beetje denken aan de Fuji, al is Fujisan meer dan
twee keer zo hoog en slaapt hij sinds 1709.
Omdat me vaag iets bijstond van een legende over de twee vulkanen
van Ometepe die de borsten van een vrouw zouden voorstellen, tikte
ik op Google de combinatie Ometepe en borsten in. Oef, weinig
legende, wel veel Katja Schuurman. Dat komt, las ik, omdat Katja in
februari 2014 afreisde naar Midden-Amerika voor het tv-programma
3 Op Reis van BNN -‘op zoek naar de spannendste, avontuurlijkste,
meest relaxte, hectische of feestovergoten plekken ter wereld. Rugzak
op en gaan!’- en daarvoor op een boot sprong om Ometepe te
bezoeken. Én omdat Katja borsten heeft natuurlijk.
Nou, ik ben nooit op Ometepe geweest, maar hectisch of
feestovergoten is het er niet, dat kan ik je zo wel vertellen. Mooi wel,
prachtige natuur, zonovergoten, paradijselijk zelfs als we de plaatjes
mogen geloven. Dus, ik zou toch naar Ometepe gaan als ik een verre
reis zou willen maken; niet dankzij La Schuurman, maar eerder dankzij
Mark Twain die het beschreef als: two magnificent pyramids, clad in
the softest and richest green, all flecked with shadow and sunshine.
Hij laat zich overigens ook lovend uit over andere delen van Nicaragua
die hij bezocht. Mooi land!
En ach ja, die borsten. Volgens een legende zijn de twee vulkanen de
borsten van een mooie prinses die zich uit liefdesverdriet verdronk in
het meer. Romantisch ook nog.
Marian
* Mark Twain’s Travels with Mr. Brown, Mark Twain, 1866
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Een klimaatbos in Matagalpa
Start van een onderzoek naar de haalbaarheid
Tijdens mijn bezoek aan Matagalpa in april en mei van dit jaar stond me de
subsidieaanvraag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa voor de komende drie jaar helder
voor ogen. In verschillende besprekingen met het Comité Mano Vuelta (CMV) en de locoburgemeester van onze zusterstad kwam die aanvraag en de toegekende subsidie natuurlijk
ook ter sprake. De gesprekspartners waren erg geïnteresseerd in de plannen zoals die in
de subsidieaanvraag geformuleerd waren. Een onderzoek naar de haalbaarheid van het
opzetten van een klimaatbos of klimaatfonds moet worden gestart.
Als voorbeeld staat ons het klimaatbos in León
voor ogen. Via hun website www.klimaatbosleon.nl/ hadden we ons al goed geïnformeerd.
Nu was het zaak ook met eigen ogen en oren te
vernemen op welke wijze men in León de plannen
geconcretiseerd heeft. Janeth Castillo, de inmiddels
nieuwe voorzitter van het CMV, ging met haar
kenmerkende voortvarendheid aan de slag en
regelde een bezoek aan León. Met Stijn als tolk,
chauffeur en geïnteresseerde vertrokken Janeth en
ik op maandag 2 mei al vroeg naar deze zusterstad
van Utrecht. Bij een benzinestation aan de rand van
de stad wachtten drie land- en bosbouwkundigen.
We werden door hen op voortreffelijke wijze
begeleid.

Investering in de toekomst
We startten met een bezoek aan finca Mercedona in het gehucht La Brisa op
ongeveer tien kilometer afstand van León. Vanaf 2010 neemt deze boer deel
aan het project. Hij is een van de zeventig boeren die meedoen. Een gedeelte
van zijn grond (twee hectare) is ingeruimd om hardhout te produceren. Hij
plantte in 2010 ongeveer 2000 boompjes, die op dit moment al een aardige
drie meter lengte hebben. Hij en de ‘ingenieurs’ zijn zeer tevreden met
het resultaat. Het hout wat na 25 à 30 jaar kan worden geoogst heeft een
internationaal erkend certificaat.
Gedurende het gehele traject worden de betrokken boeren ondersteund met
technische kennis door deskundige en zeer gemotiveerde ingenieurs. Bij de
start van het project is er frequent contact tussen hen; na een aantal jaren nog
slechts enkele keren per jaar of op afroep.
Tijdens de eerste jaren dat de grond niets oplevert, worden de boeren
gecompenseerd voor de derving van inkomsten. Honderd dollar per jaar per
hectare. Na een kleine tien jaar wordt samen met deskundigen gekeken op
welke andere wijze de boeren inkomsten kunnen genereren. Voorbeelden
daarbij: bijenteelt en verkoop van honing, planten van cacaobomen of andere
gewassen.
De betrokken boer en boerin waren erg tevreden over de gang van zaken bij
het project. Zij zien het project echt als een investering in de toekomst. Hun
kinderen zullen er zeker profijt van hebben. Voor deze mensen was dat aspect
erg belangrijk. >>

foto: Frans Couwenberg
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Duurzaam bos
Vervolgens bezochten we de kwekerij van het project.
De drie bosbouwkundigen lieten ons ook met (terechte) trots hun eigen
kwekerij zien. Gevestigd in een buitenwijk van León. Een prima stuk grond
waar tal van verschillende hardhouten boomrassen worden gekweekt. Een
flink gedeelte daarvan is bestemd voor de deelnemers aan het project van het
klimaatbos.
Tijdens onze lunch schoof de projectleider bij ons aan. We kwamen in
gesprek met Gilberto Obando Jauz, een sympathieke, gedreven man die vol
enthousiasme vertelde over zijn vak en het project. Hij is vanaf de start directeur
van het project en als zodanig lid van DIA (Desarrollo Integral Asociado) en
verantwoordelijk voor het proyecto bosque sostenible (project duurzaam bos).
We praatten met hem voornamelijk over het begin, de opzet van het project.
Hij heeft heel veel tips voor ons. Van groot belang is het open karakter van het
project en de goede contacten met de deelnemende boeren en hun families. De
moeite, de inzet van de deelnemers betaalt zich immers pas na 25 à 30 jaar uit.
Steeds bespreekt hij met hen niet alleen de financiële aspecten van het project
maar zeker ook de betekenis die het heeft voor het milieu.
Janeth, Stijn en ik waren erg enthousiast over het werkbezoek aan León. Bij
Janeth borrelden meteen al verschillende ideeën op over een vergelijkbaar
project in de buurt van Matagalpa. Er is nog heel veel werk te verrichten
voordat de mogelijkheden voldoende zijn onderzocht. En dat geldt niet alleen
in Matagalpa. Ook zullen we hier in Tilburg moeten zoeken naar voldoende
geïnteresseerden die samen met ons een nieuw Klimaatbos in Matagalpa willen
en kunnen gaan realiseren.

Frans Couwenberg

Binnen de Stedenband heeft jarenlang een
werkgroep Milieu bestaan. Deze stond de
afgelopen jaren op een laag pitje. Toch is het
onderwerp milieu nooit weg geweest. Denk
aan alle bomen die in het Tilburgse en Matagalpese Geboortebos zijn geplant. Denk ook
aan de invloed van het klimaat op de landbouw
en dan met name op de kof-fieteelt. Het juiste
evenwicht tussen zon en schaduw, vocht en
droogte, is voor de koffiestruiken heel belangrijk.
Het was niet voor niets dat de roestziekte Roya
een paar jaar geleden toesloeg, ook in de regio
Matagalpa. Zeker in een land als Nicaragua,
waar kleine boeren het hoofd maar net boven
water kunnen houden, maakt dit het verschil
tussen een toekomst kunnen opbouwen of
blij-ven aanmodderen. Daarnaast zijn er ook
regelmatig problemen
met de afvoer van regenwater op het punt
waar de rivier Río Grande door de stad Matagalpa stroomt.
In de subsidieaanvraag voor de komende drie
jaren is er dan ook voor gekozen om opnieuw
aandacht te vragen voor milieu, nu onder de
noemer ‘klimaat’. De Klimaattop in Parijs heeft
de urgentie voor actie duidelijk gemaakt. We
willen daarom onderzoeken of het opzetten
van
een klimaatbos of een klimaatfonds haalbaar is.
Het klimaatbos in de Nicaraguaanse stad León
dient daarbij als inspirerend voorbeeld. Het
idee is dat consumenten de CO2-uitstoot die ze
niet kunnen vermijden, kunnen compenseren
door certificaten voor het bos te kopen of een
bijdrage te storten in een fonds waarmee duurzame maatregelen kunnen worden gefinancierd.
De komende maanden gaat dit onderzoek
van start. Lijkt het je leuk om hieraan mee te
werken, als vrijwilliger, stagiair of onderzoeker?
Neem dan contact met ons op!

Miranda
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ANDEN in actie:
STOP Kinderarbeid
José Antonio Zepeda ontvangt ons om half negen. We kijken uit naar het gesprek, omdat hij
als landelijk voorzitter van de onderwijsvakbond ANDEN een belangrijke schakel is bij wat
wij als vakbondsdelegatie uit Europa in Nicaragua willen bereiken: het succesvol realiseren
van een project ter bestrijding van kinderarbeid.
We overhandigen hem onder andere een publicatie
(in het Spaans!) van Educación Internacional (IE) met
concrete ervaringen ter bestrijding van kinderarbeid
in verschillende landen waar ook een verslag van
een bezoek aan La Dalia in staat.
José Antonio maakt ons duidelijk dat ANDEN
‘goed bezig’ is: op de bres voor goed onderwijs
door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er op
scholen voldoende pupitres (lessenaartjes) zijn voor
de kinderen; zo regelde de vakbond er 2000 in
Managua en 75.000 schoolschriften voor leerlingen
als bemiddelaar tussen bedrijven en de scholen,
zónder voorwaarden.
Ook kan men zeggen dat het onderwijspersoneel er
op vooruitgegaan is in de laatste tien jaar: was het
gemiddelde salaris in 2006 tachtig dollar per maand,
nu in 2016 is dat gemiddeld 260 dollar. De jaarlijkse
salarisverhoging in het onderwijs is negen procent;
in de gezondheidszorg is dat zeven procent en bij de
overheidswerkers vijf procent. Dus de leerkrachten
en docenten komen er zeker niet slecht vanaf, aldus
José Antonio.
ANDEN telt momenteel 28.000 leden op een totaal
van 49.000 onderwijsgevenden en 53.000 als totaal
aantal werkenden bij het ministerie van Onderwijs
(dus inclusief ondersteunend personeel).

Over La Dalia
Om het geheugen op te frissen: vorig jaar maart is het voorstel gedaan en
uitgewerkt om in de omgeving van La Dalia (een dorp in de regio Matagalpa)
scholen te betrekken bij activiteiten om schooluitval en kinderarbeid uit te
bannen. José Antonio meldt nu dat zelfs de vice-president en de president
van Nicaragua, respectievelijk Rosario Murillo en Daniel Ortega, op de hoogte
zijn van het project in La Dalia, ondersteund door IE en AOb. Zo weten zij dat
ANDEN vrienden heeft. ‘Het nu overhandigde boek over kinderarbeid zal ook
voor hen interessant zijn’ -vermoedt hij. De FSLN-regering en ANDEN werken
zéér nauw samen. Welnu, over het fenomeen kinderarbeid: ‘we moeten ons
realiseren’ -zo gaat José Antonio verder- ‘dat dit een culturele component heeft.
Het bestrijden is gebaat bij een positieve benadering: het is goed, dat kinderen
op school zijn, de school speelt een cruciale rol; in die zin draagt dit project (in
La Dalia) daartoe bij’.

In La Dalia
Deze gemeente is uitgestrekt, hier gaat het om twee nucleos (kernen) -twee
vrij grote scholen die met omliggende kleine plattelandsscholen één grote
schoolorganisatie per nucleo vormen. Samen tellen deze twee 28 scholen en
schooltjes met een lerarenbestand van 83 leerkrachten. Déze nemen deel aan
het project tegen schooluitval en kinderarbeid. De leerkrachten krijgen scholing
over hoe ouders aan te spreken, hoe te onderhandelen en hoe de kwaliteit van
onderwijs te verbeteren. Daarnaast worden de scholen voorzien van meer en
betere leermiddelen; soms hangt in een klaslokaal alleen een bord en hebben de
kinderen amper een schriftje en een potlood. Om goed onderwijs te garanderen
is méér nodig. Ook zullen de leerkrachten moeten proberen te zorgen, dat de
kinderen graag naar school komen, dat er een prettig en veilig klimaat op school
is waarin de kinderen zich thuis voelen. >>

in gesprek met José Antonio Zepeda
foto: Toon Oomen
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wij willen op de foto
foto: Toon Oomen

Welnu, gegidst door bestuursleden van ANDEN bezochten we deze twee
nucleos. ‘We’ zijn Trudy Kerperien als internationaal secretaris van de Algemene
Onderwijsbond (AOb), Samuel Grumiau als coördinator van het project vanuit
Educación International (EI) en ik als projectondersteuner vanuit de Stedenband
Tilburg-Matagalpa. We spraken daar met leerkrachten en directie over hun
indrukken betreffende het probleem schooluitval en kinderarbeid. Het vormt
een groot probleem vooral in de (zeer) afgelegen schooltjes, waar de kinderen
tot wel anderhalf uur moeten lopen om op school te komen, waar de ouders
vaak het belang van onderwijs niet inzien, waar werken belangrijker gevonden
wordt dan naar school gaan. Het mijns inziens haast onoplosbare probleem
hierbij is dat ouders migreren: ze trekken van plek naar plek voor werk over
afstanden van tientallen kilometers en nemen het hele gezin mee. Kinderen
blijven dan plotseling weg van school. Soms krijgen de kinderen dan wel een
bewijs mee voor de andere school.
En ook: als ik dan een klein onderzoekje verricht over de materiële toestand
van de school, dan blijkt vaak dat er geen elektriciteit is, soms wel water, en dat
kinderen schoolspullen noch uniformen hebben vanwege geldproblemen.

Uiteindelijk staat of valt het succes van het
project bij de al dan niet actieve deelname van de
leerkrachten aan al de activiteiten die schooluitval
uitbannen en de (rand)voorwaarden die daarbij van
groot belang zijn: tijd, middelen en medewerking
van de politiek. Educación International met de
AOb geeft een (belangrijke) aanzet, niet meer niet
minder.
De bereidheid is er, de motivatie ook, de vraag is
uiteraard: hoeveel kinderen blijven nu wél naar
school komen, die anders wellicht thuis zouden
(moeten) blijven?
(wordt dus vervolgd)

Toon Oomen

Een boeiend gesprek over
schooluitval in de regio Matagalpa
Vandaag heb ik een afspraak met Toon Oomen. Het is de eerste keer dat ik hem ontmoet,
onder een hevige regenbui fiets ik naar zijn huis. Ik was benieuwd wat Toon als vrijwilliger
voor de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa doet. Hij ontvangt mij vriendelijk en
vertelt enthousiast over zijn werk dat hij al meer dan twintig jaar doet. Vandaag gaan we
het specifiek hebben over kinderarbeid in Nicaragua.
Het eerst wat ik me afvroeg is: hoe komt het dat kinderarbeid plaatsvindt
en wat zijn de redenen dat kinderen niet naar school gaan?
‘Er zijn meerdere redenen van schooluitval bij kinderen. Vaak moeten ze hun
ouders thuis helpen. Van oktober tot februari gaan de ouders op koffieplantages
werken. Als de kinderen nog jong zijn en niet alleen thuis kunnen blijven, gaan
ze met hun ouders mee. De wat grotere kinderen plukken mee. Soms moeten
de wat oudere kinderen op hun broertjes en/of zusjes passen. Ook trekken
ouders van plek naar plek naar dáár waar werk is, de kinderen moeten dan
mee, soms gaan ze op die andere plek naar school, maar vaak ook niet. In de
zaai- en oogsttijd van bonen en mais, dat is in mei en juni, moeten de kinderen
ook helpen en dat gaat ten koste van het naar school gaan.
Een andere reden waarom de kinderen niet naar school gaan is dat scholen ver
weg liggen. Kinderen moeten soms wel anderhalf uur lopen. Dat kan gevaarlijk
zijn zowel wat betreft de staat van de wegen (die is slecht en in de regentijd zijn
er rivieren zonder brug) als wel de sociale veiligheid, met name voor meisjes die
lastig gevallen kunnen worden.’
6
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Alle kinderen naar school
Behalve met de AOb werkt de Stedenband ook samen met Tilburgse basisscholen en Fontys Pabo Tilburg om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als er meer lokalen zijn, de voorzieningen op orde en de docenten beter
gekwalificeerd, helpt dat om kinderen
naar school te krijgen. De basisscholen
zamelen elk jaar geld in met allerlei acties, waaronder sponsorlopen. Dit schooljaar is 15.000 euro opgehaald.
Met docenten van de Pabo wordt een
ander traject doorlopen. Daar gaat het
vooral om kennisuitwisseling. In twee
werkbezoeken hebben docenten kennis gemaakt met de Nicaraguaanse en
de Nederlandse praktijk. Daarna is een

Waar komt schooluitval het meeste voor?
‘Het meeste op het platteland omdat daar kinderarbeid plaatsvindt.
Onderwijsvakbond ANDEN stelde dan ook voor om het probleem dáár aan te
pakken.’
Welke bijdrage levert Stedenband Tilburg-Matagalpa om schooluitval
tegen te gaan?
‘De Stedenband heeft contact met de onderwijsvakbond AOb. Zo is daar
bijvoorbeeld een groep die projecten steunt om kinderarbeid en schooluitval aan
te pakken.’
Welke middelen zet je in om dat aan te pakken?
‘Trainingen voor onderwijzers en onderwijzeressen om onder andere met
ouders te leren praten over het belang van onderwijs. Sommige ouders vinden
onderwijs niet belangrijk. Daarom is deze rol van de leerkrachten onmisbaar,
ze communiceren met ouders en ze overtuigen hen dat kinderen op school
horen. Buiten school moeten kinderen leren helpen, maar dat mag geen
arbeid zijn die de kinderen verhindert om naar school te gaan. Er worden
informatiebijeenkomsten georganiseerd om ouders voor te lichten over het
belang van school. De opkomst bij zo’n bijeenkomst is groot: ze bereiken wel
zestig tot zeventig mensen.
Belangrijk hierbij zijn ook de leerkrachten, zij kunnen een belangrijke rol spelen.’
Welke Nicaraguaanse organisaties zijn hierbij betrokken?
‘Vanuit Tilburg werken we bij deze projecten samen met de onderwijsvakbond
ANDEN, met de lokale universiteit UNAN en uiteraard met “ons” Comite Mano
Vuelta.’

in Matagalpa en Tilburg en geven elkaar

Hebben de projecten ook resultaat?
‘Dat is cijfermatig moeilijk aan te geven. Maar in twee dorpen -San Dionisio
en Rancho Grande- houdt het onderwijspersoneel de aanwezigheid bij van de
kinderen die naar school komenl. Mocht een kind langere tijd niet verschijnen,
dan gaat de leerkracht op huisbezoek. Het is gebleken dat de schooluitval door
dit directe contact minder is geworden. De onderwijzers zijn erg betrokken en
voelen zich heel verantwoordelijk om de kinderen op school te houden.’

feedback.

Amina Aarass

project geformuleerd. Na de zomervakantie wordt begonnen met de eerste
uitwisseling: studenten gaan samen met
hun mentor dezelfde opdracht uitvoeren

Toon op bezoek bij ANDEN

2016 • nr 120

7

¿Sabías que.. ?
Wist u dat ...

Ariel

Jolman
foto’s: Herman Fitters

door Ariel Peña Martínez
Bestuurslid Comité Mano Vuelta, Matagalpa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in Tilburg de lucht urenlang grijs blijft
langs de boulevard Ringbaan gele narcissen groeien
een stadswandeling de precisie van een klok heeft
wethouder Jacobs op de fiets naar zijn werk gaat
er geen claxonnerende auto’s zijn
je in één week niet meer dan twee agenten tegenkomt
de lente gepaard gaat met lage temperaturen en regenbuien (climate change!)
mensen veel joggen en wandelen
en een gedisciplineerd dieet hebben, met weinig calorieën
er speciale rookplekjes zijn in gebouwen
kerken en kloosters dienst doen als wijkcentrum of als school (Tovervogel).
Ariel op bezoek bij Fontys Pabo
foto: Jolman Enrique de Ajedrez

Wist u dat...
door Jolman Enrique de Ajedrez
Barrio Sandino, algun taller tantas varas al Norte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		

de mensen niet één bord eten, maar drie gangen, waaronder soep en salade
in Tilburg bijna iedereen Engels spreekt
er aparte wegen zijn voor fietsers
Tilburgers slechts een kwartiertje later komen op hun afspraak
vrouwen in het openbaar hun mening durven geven
in gezondheidszorg, transport en parkbeheer veel vrijwilligers werken
er heel de dag water en elektriciteit is
de mensen alles goed bewaren en er daarom veel musea zijn
de politieke partijen samenwerken
niemand weet hoeveel belasting je betaalt aan de koning
dat ik veel Nederlandse woorden heb geleerd ...
Goirkestraat, Museum Textil, Van Gogh, Rembrandt, Wil Boonman, Oisterwijk, 			
Zonnesteen, Panta Rhei, La Trappe, Trappist, lekker, Fontys, Pabo, dankjewel!
Jolman in het Textielmuseum
foto: Herman Fitters

Ariel en Jolman zijn docenten aan de Escuela Normal, de Matagalpese Pabo. Zij waren in april twee weken
in Tilburg op uitnodiging van de Stedenband. De punten van Ariel heb ik gehaald uit zijn dagelijkse blog.
Jolman interviewde ik na ons laatste avondmaal -en voor ons laatste potje schaak.

Herman Fitters
8
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Bezoek aan UCA San Ramón
De weg van Matagalpa naar San Ramón is nieuw, verhard en goed te berijden. Bielka, de
secretaresse, Janett, vice-voorzitter van het Comite Mano Vuelta en ik gaan op bezoek bij
UCA San Ramón - voluit Unión de Cooperativas Agropecuarias Augusto Cesar Sandino- een
overkoepelende coöperatie die zo’n achttien kleinere coöperaties bestuurt. We ontmoeten
daar Ing. Blanca Molinares, de vrouw, die het werk coördineert en promoot. Ze is ervaren
en deskundig en wat wellicht nog belangrijker is: ze is enthousiast en gemotiveerd om
deze coöperatie een menswaardig en kwalitatief goed bedrijf te laten zijn; praten met haar
inspireert en doet ontegenzeglijk een vonk van dat enthousiasme overspringen.
We worden hartelijk ontvangen. Aan de lange tafel
zitten ook (bestuurs)leden van de UCA. Eenmaal
kennisgemaakt willen we graag alles weten over
waarom wij als Stedenband deze coöperatie(s)
zouden ‘moeten’ steunen. Vragen als: hoe werken
jullie? Wat is ongeveer de opbrengst? Hoeveel land
bezit elke koffieboer? Wat zijn de problemen? Wie
zijn de financiers van bijvoorbeeld de kredieten?
Waar is de nood het hoogst?
Uiteraard zijn we voorbereid: we weten al het een
en ander. Leuk om het meest recente te horen, en
dan dóór te vragen om het scherp op het netvlies
te krijgen. Het grote probleem was de (bijna)
allesverwoestende ziekte koffieroest. Nu is de tijd
aangebroken om de schade te herstellen: nieuwe
plantages aan te leggen, grond te bewerken, de
goede (koffie)rassen te betrekken -een erg moeilijke
markt!- en daarvoor is geld nodig, kredieten. De
normale banken vragen garanties, de boer heeft

alleen zijn of haar grond als onderpand en die kan hij/zij nooit of te nimmer
afstaan. Dus de bank geeft niet thuis. De vraag van Doña Blanca is duidelijk:
maak een fonds zodat wij kredieten kunnen verschaffen aan de boeren en
boerinnen, die het nodig hebben voor kwaliteitsverbetering, zaaigoed, scholing,
waterbeheersing.
Er is veel geld nodig, als koffiewerkgroep proberen we een 50.000 dollar bijeen
te krijgen. Actie is nodig, fondswerving, de straat op, een filmavond, giften ...
Niet alle achttien coöperaties kunnen we ondersteunen: slechts drie, bestaande
uit zestig families. Vrouwen zijn ruim vertegenwoordigd. De aanwezige
medewerkers (vijf vrouwen en één man) houden zich bezig met scholing en
bewustwording, het adviseren op landbouwtechnisch gebied, financiën en
administratie en ook communicatie. Sterke persoonlijkheden die de schouders
eronder zetten. Deze ontmoeting werd besloten met het ondertekenen van
een (symbolische) cheque die de intentie weergeeft dit project serieus te
ondersteunen: de handen uit de mouwen. Het was een ontmoeting die energie
geeft, inspiratie en hoop op een betere toekomst voor de koffieproducenten
(m/v).

Toon Oomen

Doña Blanca aan het woord

in gesprek met ervaringsdeskundigen

een koffieplantage in San Ramon

statiefoto na de ondertekening
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Op zoek naar een vakantiebestemming?
Via onze stichting leer je Nicaragua op een unieke manier kennen

Als reiziger op zoek naar mooie natuur, bijzondere mensen of liever actief op avontuur?
Nicaragua is een bestemming die dit allemaal in zich heeft en Matagalpa is een mooi
startpunt voor een reis naar dit tropische land, waar het toerisme in opkomst is. Er zijn
steeds meer voorzieningen, er wordt hier en daar Engels gesproken en op vele plekken zijn
WiFi-netwerken beschikbaar.
Wij van de Stedenband vinden deze ontwikkelingen positief en sluiten ons er
graag bij aan. Eén van de nieuwe activiteiten is daarom het organiseren en
aanbieden van reizen. Wij werken hierbij samen met professionele organisaties,
touroperators en onze lokale partners. Het project is nog volop in ontwikkeling,
maar inmiddels is er ook een eerste reis samengesteld en een aanbod rond
verschillende thema’s ontwikkeld. De thema’s zijn: Natuur, Spaans, Adventure
en Koffie & cacao. De eerste reis staat gepland voor 10 t/m 30 januari 2017 en

de tweede voor de zomervakantie van 2017. Het
zijn drieweekse reizen, waarbij de eerste week een
georganiseerd bezoek aan Matagalpa is, waar je
kennis maakt met de mensen en projecten van de
Stedenband, en je de rest zelf kan invullen. Op de
website toerisme.tilburg-matagalpa.nl kun je er
alles over vinden.
woud bij Matagalpa
foto’s: internet
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flyer: toerisme in Nicaragua
ontwerp: Louise Donjacour
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Wat weten we nou eigenlijk van
het ‘andere’ Nicaragua? (4)
Hooglanden in het noordwesten

Als er zoiets bestaat als eeuwige lente, dan is het hier wel. Overdag warm, gemiddeld 22
graden Celcius, de nachten verfrissend koel. In de regentijd (mei tot oktober) verbijsterend
groen én modderig, wat het verkeer lam kan leggen. (Derhalve nog steeds dom dat de
treinverbinding naar Honduras werd opgeheven; vergelijkbaar met het Bels Lijntje:
van Tilburg naar Turnhout en de rest van de wereld. Als geboren Tilburger kan ik
maar niet genoeg op deze kortzichtigheid mopperen). November en december zijn een
soort overgangsmaanden en van januari tot eind april kun je er van bleekscheet tot color
local verschieten.
Geschiedenis (Saai, hè? Nee, virtuele pokémons gaan zoeken, da’s pas intueel!)
In lang vervlogen tijden krasten Nahuatl-indianen, op de vlucht voor de Azteken,
talloze tekeningen en schetsen in de rotsen van Honduras en noordwest
Nicaragua. Waarmee ze hun geschiedenis optekenden. Analoog. Zouden
we ook moeten doen, maar er zijn al proefklassen waarbij kinderen geen
eigen handschrift meer hoeven te ontwikkelen. ‘The lost generation’ heet
een generatie uit de zestiger jaren. Wij heten ‘straks’ helemaal niks als we dit
doorzetten. Aan externe, digitale geheugens hebben we echt niks; een paar
flinke zonne-fluksen en The Cloud verdampt. Als sneeuw voor de zon, precies!
Waarmee we het zoveelste gat in de geschiedenis van de mensheid gaan heten.
Straks. Ooit. Misschien. Ik dwaal af, maar ik moest het even kwijt in dienst van
de geschiedenis.
Terug naar af: al voor de tijd van de Nahuatl hadden Maya-afstammelingen
zich gevestigd in de toen nog kleine nederzetting Matagalpa (¡Viva STM!).
Pas toen de Spanjaarden in 1554 binnenvielen, dijde het uit tot een flinke
koloniale buitenpost. In 1850 werd er goud gevonden, wat natuurlijk
meteen een goldrush van gelukzoekers uit Spanje, mestizos uit de omgeving
en de eerste golf van meer dan 120 Duitse immigranten tot gevolg had.
De Europeanen trouwden met de locals en plantten in de streek de eerste
koffiestruiken, waarvan ze de bonen in Berlijn verkochten. Ook zonder goud
een toekomst, hoewel zwaar werk en veel kans op ‘roest’ in de struiken (steun
de koffieboertjes, drink Nica-koffie!). Patriotten die op de vlucht waren voor de
invasie-legers van William Walker verzamelden zich in Matagalpa rond 1856.
Ze vormden met de locals het Ejército del Septentrión (Leger van het Noorden)
en versloegen Walker in de slag van San Jacinto op 14 September van hetzelfde
jaar. Einde Walker’s heerschappij.
Intussen heerste er al volop onenigheid tussen de Liberalen uit León en de
Conservatieven uit Granada. In 1909 greep de US Marine, tijdens een opstand
aan de Caribische oostkust, in om generaal Estrada op zijn plaats als nieuwste
president te krijgen en te houden. De aristocraten van Granada vonden hem
maar niks en in het westen werd ook weer geknokt. De US Marines bezetten
Managua en benoemden hun stroman Adolfo Díaz tot president. Twee jaar
later, onder USA-bezetting, werd het Chamorro-Bryanverdrag getekend,
waabij Nicaragua -diep in de US-schulden- vergaande rechten verleende aan
de USofA als er ooit een Nicaragua-kanaal project van de grond zou komen. Er
was helemaal geen sprake van plannen, het was eerder de bedoeling om zo’n
project te voorkomen. Op verzoek van Díaz, die het presidentschap terug wilde,
zond de USA 2000 man troepen en zette Chamorro af. De problemen tussen de
fracties bleven. In 1925 trokken de US Marines zich terug, nadat Solórzano door
‘vrije’ verkiezingen tot president was gekozen. En paar maanden later brak er
een opstand uit onder Chamorro. De Liberalen protesteerden, maar de Marines
kwamen weer opdraven. In 1927 gaf de USA toestemming (!) tot het vormen
van een a- politiek leger: de Guardia Nacional. Iedereen was het daarmee
eens, behalve generaal Augusto C. Sandino.die had gevochten onder liberaal
Moncada. Sandino, getrouwd met een meisje uit San Rafael del Norte, keerde
terug naar de bergen in het noordwesten. Al in hetzelfde jaar vielen hij en zijn
mensen de US-Marinebasis in Ocotal aan. Het had tot gevolg dat de mariniers
terugsloegen met een luchtaanval. De eerste ooit. Sandino verschool zich in
Nueva Segovia en veroverde half Nicaragua door voortdurende, succesvolle
12
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avenida in Estelí
foto’s: internet

straatbeeld in Esteli met don pan

Estelí centrum

guerrilla-aanvallen. In 1933, met de Guardia Nacional onder commando van
generaal Anastacio Somoza García, trok de USA haar troepen terug nadat Juan
Bautista Sacasa tot president was gekozen. Daarmee kwam een einde aan een
interventie van 24 jaar. In februari 1934 kwamen Sandino en Sacasa bijeen in
het presidentiële paleis om een vredesverdrag te tekenen, gevolgd door een
diner om dat te vieren. Op de terugweg werden Sandino en zijn luitenants
door een wegblokkade tegengehouden, weggevoerd naar een buitengebied,
doodgeschoten en begraven. Hun lichamen werden nooit gevonden. Maar
Sandino’s naam leeft voort, zeker onder de boeren in het noordelijke hoogland,
waar voordien een paar schatrijke families uitgestrekte gebieden van het meest
vruchtbare land beheerden.
Somoza misbruikte al snel zijn macht via ‘zijn’ Guardia Nacional en hij verrijkte
zichzelf en zijn familie. Tijdens de WO II confisqueerde hij bijvoorbeeld Duitse
nationals. Het huidige Montelimar Beach Resort is er een voorbeeld van. Die
‘persoonlijke’ bezittingen vormden de basis van het familie-imperium. Hij
gebruikte staatsgelden om het verder uit te bouwen. Via zijn zoons, vooral
Anastasio Somoza Debayle, bleef de familie 42 jaar aan de macht.
Toen de revolutie opkwam in 1977 werden de straatarme boeren uit het
noordwesten gewapende Sandinistas, leden van de FSLN; Frente Sandinista de
Liberación Nacional. In de bergen werden zware gevechten geleverd, vooral
in en rondom Jinotega. Nueva Segovia werd in 1978-1979 nagenoeg met
de grond gelijk gemaakt door Somoza’s Guardia, die luchtbombardementen
en tanks gebruikte om deze voortdurende opstanden te onderdrukken. In
1979 volgde de overwinning op Somoza. Daniel Ortega nationaliseerde en
herverdeelde het grootste gedeelte van het omliggende land (Area Protegida
Miraflor is nog steeds een van de succesvolste voorbeelden in Nicaragua).
Omdat ze zo dicht bij de Hondurese grens wonen, waren de mensen in
de noordelijke hooglanden weer de klos, toen begin 1980 de Contra’s
binnenvielen. Ook daarbij sloegen de bewoners fel terug. Onbegrijpelijk én
ondankbaar dus, dat er nog steeds een schandelijke armoede heerst in deze
noordelijke hooglanden. Gelukkig is er veel (buitenlandse!) hulp. En coöperatieftoerisme. Plus de grootschalige koffie-industrie. Hopelijk de drijfveer voor de
broodnodige ontwikkeling van de streek.
Estelí, ruim 90.000 inwoners, hoogte 844 meter, is in 1711 gesticht door
Spaanse kolonisten op de vlucht (zie boven). De stad heeft twee hoofdwegen,
die noord-zuid door de stad lopen: de Interamerica (Pan-American Highway)
en de Avenida Central. Laatstgenoemde is de commerciële verkeersader van
de stad. Hij loopt 25 blokken parallel aan de Interamerica voor hij er weer op
aansluit. Estelí heeft twee busstations die net ten zuiden van de stad liggen.
Ongebruikelijk voor Nicaragua, zijn de straten genummerd en de meeste
blokken zijn duidelijk aangegeven. Maar het blijft opletten, want noord-zuid en
oost-west straten gebruiken hetzelfde systeem. De eerste dag raakte ik danig
in de war. Maar de oplossing bleek eenvoudig: avenidas lopen noord-zuid,
calles oost-west. De nummers stijgen naarmate je je verder van het centrum
verwijderd.. Het kruispunt van de Avenida Central en de Calle Transversal
vormen het centrum van de grid. Dat kruispunt ligt op een paar passen van
het schattige Parque Central. Het stadscentrum ligt duidelijk ten westen van
de Interamerica, met de focus op de levendigheid en de handel op de beide
avenidas. De weg naar het zuiden loopt vanaf één blok ten oosten van Parque
Central, twaalf blokken naar het zuiden. Daar liggen de zuidmarkt en de
busstations. De weg naar het noorden loopt pal voor het park langs en twee
blokken verder naar het noorden ligt de centrale markt.
Je hoeft geen Che Guevara te zijn om van deze stad te houden. Het was
eveneens een Sandinista-bolwerk. De strijdbare geest heerst er nog steeds,
gezien het fanatisme waarmee deze stad met socialistische roots zich op de
gokautomaten heeft gestort. Estelí, en nu serieus, is nog steeds een van de
Sandinista bases. Kijk maar naar de muurschilderingen, woon eens een politiek
debat bij, en ga in elk geval op bezoek bij een van de nabij gelegen coöperatieve
boerderijen in de nevelige bossen.
Oké, real life: Estelí waar ik een kleine week bij het gezin van Bosawásboswachter Francisco te gast was. Leuk huis, mooie vrouw Inda Jani (MexicaansZapoteca) en twee opgroeiende kinderen, meisje Yatzil (beminde) van veertien,
jongen Tanok (zon) van twaalf, allebei ook mooi. De familie nam me, op eigen
verzoek, op sleeptouw en zeulde me de stad rond. Een dynamische, jonge stad.
Een universiteitsstad, maar met ook een ruim marktplein voor de duizenden
boeren die in de heuvels rondom wonen. Op zaterdag wandelden we op die
gigantische markt tussen de boeren met hun massaal aanbod van producten.
Dezelfde mensen heb ik -tip van Francisco- tegen middernacht teruggezien,
uitbundig dansend in een ranchero bui (boeren uitspanning). >>
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Maar Estelí heeft vele gezichten. Op doordeweekse dagen ben ik, Houten
Klaas, naar ochtendyoga geweest, een dag later naar een Spaanse proefles bij
CENAC, Centro Nicaragüense de Aprendizaje y Cultura (US$ 140 per week) en
ik heb rondgekeken bij Los Pipitos-Sacuanjoche Escuela de Espanol (US$120170, diverse prijzen, afhankelijk van je eigen keuze). Je kunt in Estelí volop
winkelen. In de Calle Principal is onder meer een goedkope super-markt, Pali.
In dezelfde straat is Kodak voor fotografiespullen. Artesania Sorpresa, lokale
handvaardigheid. Er zijn overal barretjes met voortreffelijke koffie of iets anders,
je kunt er wat uitrusten of een praatje maken met de locals. Ze zijn vriendelijk
nieuwsgierig. Je wordt geprezen als je (een mondvol) Spaans spreekt, maar
veel inwoners spreken -of verstaan op zijn minst- Engels. Als de dingen wat
onduidelijk zijn, zijn er volop -vaak studenten- die maar al te graag SpaansEngels, Frans, zelfs Duits willen tolken. Men blijkt Tilburg, Ollanda, te kennen,
door de muurschilders die meerdere keren door Tilburg werden uitgenodigd om
workshops te geven. Voor info: STM.
Estelí staat bekend als de hoofdstad van de sigaren, met de beste tabak van
Midden-Amerika, gekweekt in de bergen in de omgeving. Het oogsten van
de bladeren gebeurt hoofdzakelijk in maart en april. Het stadje staat vol
sigarenfabrieken, waarvan sommige tot de beste producenten van de puros
of habanos ter wereld behoren. Sommige fabriceren zelfs de Padrón, superbe
onder de sigaren. De meeste fabrieken zijn in de zestifer jaren opgestart
door Cubaanse bannelingen, die naast hun eigen zaden ook hun kennis
meebrachten. In de tachtiger jaren vertrokken ze, maar in het volgende
decennium kwamen ze weer op volle sterkte terug. De fabrieken zijn het
hele jaar door te bezichtigen, hoewel in december de bestellingen voor de
feestdagen natuurlijk voorrang krijgen. Het was juli, dus bezochten we een
plantage en Tabacos Puros de Nicaragua, de oudste sigarenfabriek van de stad.
Een goede sigaar maak je niet, die ontwikkel je. In 73 stadia. Maar het laatste
stadium is natuurlijk het leukst: het rollen van de sigaar zelf. Dat wordt gedaan
in vrouw-man setjes. De man maakt de inhoud klaar; streng geselecteerde
-in mijn ogen- frutsels en froezels, en de vrouw rolt dat in een dekblad met
een veegje lijm ertussen. Dan zijn het opeens strakke torpedo’s. De meeste
sigarenmakers in Estelí hebben de taxfree-status. Het houdt in dat ze lokaal
geen sigaren mogen verkopen. Niet mógen.
Let wel: de tijd die besteed wordt aan bezoekers, gaat ten koste van de
productie.
‘Dit moet je zien, dat moet je zien, dit zal je wel interesseren ...’, dus bezochten
we verder:
Catedral la Virgen del Rosario aan het Plaza Central, gebouwd in 1823, met
upgrades van 1889, ‘t was de laatste die in de Nicaraguaanse primitieve barokke
stijl werd gebouwd. Hoewel (vaak is er een hoewel in het leven!) de voorgevel in
1929 door de huidige neoclassicistische vervangen werd. Binnen de luisterrijke
afbeelding van la Virgen del Rosario, waarnaar de kerk is genoemd. Ze is tevens
patroonheilige van de stad.
De Universidad del Norte waar we zeer welkom waren omdat de kids
enthousiast verraadden dat ik een escritor viajando de Ollanda was, waarna
er veel vragen gesteld werden, frontaal in de aula, het gezin naast mij (dat
zichtbaar meegenoot). Ik voelde me zeer vereerd en zei dat ook. We kregen
volop applaus. Heerlijk.
Museo de Historia y Arqueológica, interessant omdat oude culturen, Azteken,
en andere, tot diep in de Midden-America’s zijn terug te vinden.
Solistisch heb ik de stad nog verder plat gelopen (nieuwsgierigheid is een
deugd):
Casa Estelí informatiecentrum met internetcafé (universiteitsstad, dus flink
bedraad), maar ook allerlei flyers, een goede plattegrond voor US$1, een budget
desk. Ik kreeg er info over festiviteiten als:
Virgen del Carmen (16 juli): Net op tijd! Uitbundig feest met optochten en
vuurwerk (en veel r.k. diensten, natuurlijk). Virgen del Rosario (7 oktober). Al
sinds 1521 een jaarlijkse gebeurtenis. Ontstaan in Villa de San Antonio Pavia
de Estelí, dicht bij de rivier. Maar rond 1600 waren er steeds kapers op de
kust en de Maagd verhuisde wijselijk naar Estelí zelf. Virgen de Guadalupe (12
december).
Het Casa exposeert ook kunst en handwerk van plaatselijke talenten en
coöperaties.
La Esquina, heeft een interessante voorraad aan handvaardigheden.
Mocha Nana Café; La Casa de la Mujer: boeken (veel Engelstalige).
Intur, veel regionale brochures, maar weinig expertise.
Casa de Cultura Leonel Rugama biedt een ruim aanbod van dans-, kook- en
muzieklessen (US$ 0.70 per klas en $ 3 per week), veel locals. Vooral de muziek
14
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Plaza Central
foto’s: internet

kathedraal van Estelí
Virgen del Rosario

is in zake volume van een dusdanige kwaliteit, dat de belendende percelen
dreigen in te storten.
Centro Recreativo Las Segovias naast de (helaas) gesloten cinema, biedt ruimte
aan na-schoolse activiteiten van dance parties, tot diensten van de evangelische
kerk. Open voor toeristen.
La Garnacha, via deze vriendelijke organisatie (een druif draagt ook die naam)
kun je hikes (voettochten) ondernemen, maar ter plekke ook de productie van
hun beroemde geitenkaas aanschouwen.
UCA Miraflor (Unión de Cooperativas Agropecuarias de Miraflor, Area
Protegida.), georganiseerde bezoeken aan het prachtige Miraflor
natuurreservaat.
Het mistige Area Protegida Miraflor is een van de beste Nicaraguaanse
community-toerisme options. Daar ben ik geweest. Doen! Het wat drogere Area
Protegida Cerro Tisey-Estanzuela hoort daar ook bij. Ze liggen allebei dicht bij
Estelí. Ook doen!
Van folders en flyers (niet geweest, dus): In het Reserva Natural TepesomotoPataste ligt de recentelijk ontdekte kloof waar de Río Coco ontspringt.
Reserva Natural Cordillera Dipilto y Jalapa trekt weinig bezoekers, maar de Ruta
de Café-extended belooft prachtige bergen, inclusief het hoogste punt van het
land. Mij, plattelander, hebben ze er niet gezien.
Reserva Natural Cerro Datanli-El Diablo, nabij Jinotega, huisvest een van de
oudste ecologische fincas del café van Centraal Amerika.
Reserva Natural Cerro Apante en Reserva Natural Cerro El Arenal, waar je het
makkelijkst vanuit Matagalpa heen kunt, biedt fraaie wandelroutes en nog
meer koffie.
Reserva Natural Macizos de Peñas Blancas heeft een gaaf regenwoud met zo’n
vijftig watervallen. Onbeschrijfelijk, zo te lezen!
N.B. De gewapende milities zijn allang verdwenen en behalve Cerro Mogotón
zijn de mijnen officieel gezuiverd. Maar voor hen die graag in onbevolkte
gebieden rondzwerven: er liggen daar mogelijk nog mijnen! Huur dus altijd een
lokale gids en blijf op de aangegeven trails.
Al pratend en luisterend had het ándere Nicargua zich intussen aangediend
in huize Francisco: Yatzil en Tanok bleken in de ban van geesten, vampiers
en andere vrolijkerds te zijn. Ze willen een Griezelmuseum in Estelí, maar
dat was hen, ondanks herhaalde smeekbrieven en e-mails aan de alcalde
(burgemeester), nog niet gelukt. Ze sleepten plakboeken vol knipsels, foto’s en
folders aan, vertelden honderduit over zekere en waarschijnlijke schuilhoeken
voor verschijnselen en verschijningen die in de noordelijke hooglanden te vinden
waren of moesten zijn. Ik blij, want het werd tijd om weer op stap te gaan.
Bovendien ging Francisco terug naar zijn Bosawás, Inda opende haar winkeltje,
de kids moesten naar school.
Ik nam hartelijk afscheid van hen en slenterde in alle vroegte door deze al
volop gonzende, modernistische, snelgroeiende stad naar het busstation del
Norte. In het zuíden van Estelí, zoals je nu weet. Op weg naar wat me allemaal
te wachten stond aan enge dingen in de nevelige wouden van prachtige
hooglanden. Maar daarover in de volgende aflevering.
¡Hasta la próxima!

Jaques Weijters,
Estelí, 21 juli, 2016
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Jongeren maken winst
voor Matagalpa
Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) werkt in een nieuw project samen met 2College
Durendael in Oisterwijk en het Beatrix College in Tilburg.
Enige tijd geleden werd door STM het idee opgevat
om een challenge te organiseren voor jongeren, in
de vorm van een wedstrijd. Hiervoor is een aantal
middelbare scholen benaderd en er zijn afspraken
gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Scholieren van
2College Durendael Oisterwijk en het Beatrix College
gaan ondernemen voor de economische projecten
van STM. Dit onder de noemer ‘Maak winst voor
Matagalpa’.
2College Durendael Oisterwijk start dit schooljaar
met het keuzevak Ondernemen in 3GT (theoretische
leerweg). De 40 tot 45 leerlingen worden een
schooljaar lang voorbereid op het starten van een
eigen onderneming. Zij stellen een businessplan op,
krijgen informatie over het werken met investeerders
en kredieten en leren een boekhouding bij te
houden. De winst komt ten goede aan het goede
doel: het project krediet voor koffieboeren en het
microkredietproject voor vrouwen.
Het doel van STM om jongeren in contact te brengen
met de economische projecten in Matagalpa, hen te
informeren over hoe kleine ondernemers in Nicaragua
proberen omzet te genereren en tevens geld in te
zamelen voor deze projecten, sluit mooi aan bij de
doelstelling van 2College Durendael Oisterwijk.
Bij het Beatrix College gaat een project
Maatschappelijk Ondernemen van start, dat ook
prima aansluit bij de doelstelling van STM. Op deze
school is maatschappelijk ondernemen niet in de
lessen opgenomen, maar kunnen leerlingen er wel
onder schooltijd en met begeleiding van docenten
aan werken. Binnenkort wordt duidelijk hoeveel
leerlingen kiezen voor dit project. Het Beatrix College
is al langer gekoppeld aan Nicaragua: in 2008 reisde
een groep leerlingen en docenten naar Matagalpa
voor een uitwisseling en elk jaar doet de school voor
Nicaragua mee aan de scholierencompetitie.

2College Durendael
foto: Roger Lafèbre
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Beatrix College
foto: Jeroen de Jong

Alle deelnemende leerlingen ontvangen van STM een startkrediet en worden
uitgedaagd om een bedrijfje op te zetten en daarmee zoveel mogelijk winst te
maken om hiermee kleine ondernemers in Matagalpa te ondersteunen. Er zijn
mooie prijzen te verdienen voor de best presterende scholieren.
Er wordt in samenwerking met de scholen een informatief en enthousiasmerend
startevent georganiseerd en er staat een netwerkbijeenkomst op de rol.
Jongeren presenteren hun resultaten op het slotevent. Tussentijds worden de
deelnemers gecoacht door ondernemers met de nodige praktijkervaring.
We houden u op de hoogte van dit interessante project, dat hopelijk een
jaarlijks terugkerende en groeiende activiteit zal worden.

Diny van de Pas en Miranda van der Klaauw

Even terug in de tijd ...
Dagboek Nicaragua (1994)
In opdracht van de Stedenband Groningen-San Carlos vertrekken sociologiestudenten
Ingrid van den Hout en Herman Fitters in september 1993 voor een half jaar naar Nicaragua.
In de zuidelijke regio Río San Juan onderzochten zij het gebruik van brandhout en
houtbesparende kookkachels. Omdat ze wisten dat Tilburg een vriendschapsband met
Matagalpa had, maakten zij ook een uitstapje naar het tot op dat moment als gevaarlijk
bekend staande ‘hoge noorden’. In hun dagboek treffen we drie dagen Matagalpa.
Na terugkomst maakte het tweetal pas kennis met de Stedenband Tilburg-Matagalpa,
waarvoor ze tot op de dag van vandaag vrijwilliger zijn.
Voor deze rubriek even terug in de tijd ...
Don 17 feb.

Vri 18 feb.

Spullen gepakt, een pankeke naar binnen gewerkt
en de bus naar Matagalpa. Na enkele schietpartijen
en ontvoeringen aangekomen in de stad van de
grote verhalen. De koffiegeur komt je tegemoet,
zodra je de busdeur opendoet. Eerste indruk: zeer
positief. Eindelijk een echte stad, met winkelstraat
en parkjes. Heel levendig.
Meteen het advies van de Noor opgepakt en bij de
UNAG* langs geweest. El Chino was er niet, maar
morgen kunnen we hem om 9 uur in de oficina
treffen. Richting kathedraal gelopen. Wat kan een
kerk lelijk zijn! Vervolgens naar de alcaldía alwaar
we het adres van Heleen meekregen. Onderweg
nog een huis aangeboden gekregen. [We liepen]
langs een grote café Beneficio richting monte. Het
adres ‘de la bomba de agua dos cuadras al norte’
bleek wel te kloppen. Het was het adres van Jos en
Anneke. Hier kwamen we achter toen we bij Rik
aanbelden. Heleen woont aan de andere kant van
de stad. Tot morgen ... !

Al die ontwikkelingskoppels toch. Vandaag gingen we dan naar Martin en
Heleen, maar Heleen was er niet. Martin wel, met René, het kindje waarvoor
we een slabbertje hebben gekocht. En natuurlijk de traditionele werksters. Heel
goed gekookt dames! -Middagdutje- Bezoek gebracht aan dr. Juan Rodríquez.
En toen kwam de stoet van Jezus voorbij. Ze vieren hier weliswaar geen carnaval
maar wel zeven keer zeven dagen kruisgang. Zeven goede vrijdagen dus. Al met
al een vrij goeie, vrije dag vandaag.
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Zat 19 feb.
Met José in alle vroegte op pad naar de koffievelden. Na een lange tocht door
benevelde gebergtes, langs werkende mannen en door stroompjes bracht hij
ons bij het landgoed van een zekere Eduardo. Net op tijd voor de vergadering.
Elke kleine boer moest zijn hand opsteken om ermee aan te geven of hij voor
of tegen een aansluiting bij de coöperatie/associatie was. Over twee weken zal
de knoop definitief worden doorgehakt. Ook werd er een groep Amerikanen
verwacht die koffie wou kopen. Een vriendelijk verzoek dus aan de campesinos
of ze aardig voor hen wilden zijn. Van een echte respons was echter geen
sprake. >>
campesinos
foto: Herman Fitters
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bezoek aan koffiefabriek
foto’s: Herman Fitters

Vervolgens naar het droog- en verwerkingsproces,
in een drie jaar oud en hypermodern koffiefabriekje.
De bonen worden goed geselecteerd naar
grootte, gewicht én kwaliteit. Voor de hoogste
kwaliteitskoffie komen er zelfs veertig dames
(in twee rijen) aan te pas. Het leken goede
werkomstandigheden, want ze zaten allemaal op
een stoel met een briesje wind in de rug. Ook de
fabriek was erg limpio.
De feestdag was nog niet voorbij, want professor
Hernández liet ons op een zeer hartelijke manier
kennis maken met Carlos Fonseca. Het museumpje
telde een flink aantal foto’s, blouse én typemachine.
Géén onderbroek dus! Al snel werd duidelijk dat
Carlos hét gezicht was geweest van de jeugdige
FSLN (vroeger FLN). Hij beloofde ons muziek op
papier na te sturen voor de Tuna’s. We zullen zien.
‘s Avonds Heleen en Martin opgezocht. Heleen was
weer terug (zonder bekeuring) en liet ons foto’s zien
van door CATIE** ontwikkelde houtkachels. Met
Filemon had ze nog over FUNCOD*** gesproken
en Jaime had haar blijkbaar gevraagd of ze auch
Deutsch was. Met een tevreden gevoel de deur uit
en de nacht ingestapt.

de glimlach van Ingrid
tijdens bezoek aan ‘t noorden

Ingrid van den Hout en Herman Fitters
* UNAG: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
** CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
*** FUNCOD: Fundación Nicaraguense para la Conservación y el Desarrollo

vergadering campesinos
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Komt dat zien: Goed Nieuws!
Wie kent het niet, wegkijken van het nieuws: oorlogen, aanslagen, dictatuur en ander
zinloos geweld. Het is immers allemaal kommer en kwel op het journaal en in de
actualiteitenrubrieken. De wegkijkreflex is bekend -vooral in de vakantiemaanden- en gaat
op voor steeds meer mensen, ongeacht het opleidingsniveau. Is dat nu de kop in het zand
steken tegen dreigend onheil of gewoon zelfbescherming tegen een negatief wereldbeeld
dat je niet wil hebben?
Misschien is er wel een probleem in de
nieuwsgaring. Eigenlijk is er behoefte aan goed
nieuws en aan tegengeluid, maar dat zie je maar
mondjesmaat op televisie of in de krant. Een van
de initiatieven die daar wat aan willen doen is
World’s Best News (WBN). ¡Cómo No! sprak begin
juli met de campagneleider van WBN-Nederland, de
Tilburger Ralf Bodelier.

Droge cijfers
Het echte goede nieuws, zegt Bodelier, de echte
vooruitgang is vooral te vinden in droge cijfers.
‘Die cijfers lijken geen verband te houden met ons
dagelijks leven en corresponderen helaas niet met
ons gevoel. Kijk, eigenlijk zijn we allemaal rijker
geworden dan John D. Rockefeller was in 1916
-en gezonder. En eigenlijk vallen er wereldwijd
minder doden door oorlogsgeweld en aanslagen
dan ooit tevoren in de geschiedenis! Weten wij
wel dat er een derde méér bos is in Europa dan in
het jaar 1900? Maar statistiek is geen nieuws, een
aanslag, epidemie of corruptieschandaal is dat wel.
En daardoor raken mensen gedesillusioneerd en
pessimistisch- eerder dan geactiveerd.’
Hoe pakt WBN die strijd tegen het doemdenken in
Nederland aan?
Bodelier: ‘Op twee fronten. De World’s Best Newskrant in Nederland uitbrengen en actie richting de
pers.’
De eerste Goed Nieuws Krant werd gelanceerd in
mei 2016 in Tilburg, Den Bosch, Amsterdam en
Leeuwarden. De krant is goed ontvangen, maar
nog niet zo bekend. Bodelier: ‘Op twee drukfoutjes
na staat de inhoud als een huis. De Goed Nieuws
Krant is begonnen in Denemarken, ten tijde van de

klimaattop. En het is daar succesvol gebleken. Er was duidelijk behoefte aan
optimistische verslaggeving. Dat is allemaal gemeten.’

Kentering
‘Ook wij willen feiten laten zien. Oké, ik weet ook wel dat in de media emoties
belangrijker zijn. Maar er is een kentering gaande. De kijkcijfers van zowel RTLnieuws als NOS-journaal lopen terug en de redacties begrijpen eigenlijk niet
waarom. Wij richten ons direct op die redacties en op enkele grote bedrijven die
zich reeds inzetten op duurzaamheid en in deze omslag iets willen betekenen,
zoals Unilever. Dan bellen we gewoon op en zeggen heel eerlijk: wij willen
jullie beïnvloeden. En ze staan er voor open. Tegen de grote nieuwszenders
en het Algemeen Dagblad (twee miljoen lezers) zeggen we: kijk eens naar
de optimistische verslaggeving in Denemarken. Als er een kaping is van een
vliegtuig dan melden ze tegelijkertijd dat in de statistiek het aantal kapingen
daalt. En bij een corruptiegeval dat de corruptie in het land aantoonbaar
afneemt. Dat is eerlijk en evenwichtig nieuws. En het werkt.’
Bodelier is zelf journalist en kent zijn doelgroep. Eerder volgde hij de
lerarenopleiding geschiedenis en studeerde theologie en filosofie. ‘Journalisten
zeggen altijd dat zij er zijn om nieuws te brengen en alleen als het echt
nieuws is. En dat ze dat altijd plaatsen in de context. Maar ze gebruiken
vooral de nieuwsflitsen van de grote persbureaus en zelden cijfers van
onderzoeksinstituten of overheden. Tegen de achtergrond van nationalisme
en populisme -dat gedijt bij angst en wanhoop- moeten journalisten hun
verantwoordelijkheid nemen. Kijk, PowNews en De Telegraaf hoeven we niet te
bereiken, dat is niet realistisch, maar de mainstream moet worden omgebogen.’
‘Als we nooit eens horen dat onze inspanningen om de wereld beter te maken
resultaat opleveren dan haken mensen af. En die resultaten kun je laten zien.
Dan hoef je niet weg te kijken van de harde feiten in het nieuws, maar kijk je
breder en vóóruit in plaats van achteruit.’

Herman Fitters
De WBN-krant en meer informatie hierover is te vinden op:
www.worldsbestnews.nl
WBNday Tilburg
foto’s: Kees Staps
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Inzet voor gendergelijkheid in
Nicaragua
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag in maart van dit jaar worden de inspanningen in Nicaragua
ten gunste van gendergelijkheid onder de loep genomen door Beth Claassen Thrush, (Educational Initiatives
Coordinator at University of California, Riverside) Beth woonde van 2007 tot 2011 in Nicaragua.

KATERN mujeres
20

In Nicaragua kom je er al snel achter dat vrouwen hier sterk zijn. In het openbaar
vervoer, in de bussen dragen zij, gelijk goochelaars, twee of drie peuters en tegelijk bladen met cake of manden vol fruit. In de straten worden sommige karren met emmers met melk, rijst en baksels laverend tussen het verkeer, getrokken
door paarden of muilezels, andere door vrouwen.
Op het platteland dragen jonge moeders emmers van vijf gallon (een gallon is bijna vier liter) vol water verscheidene kilometers op het hoofd. Op de televisie was
te zien hoe het hoofd van de nationale politie -een taaie jonge vrouw genaamd
Aminta Granera- weer een onderscheiding ontving voor haar werk in verband met
het oprollen van drugskartels. In openbare gebouwen hangen afbeeldingen van
Violeta Chamorro, de president van Nicaragua begin jaren negentig, behorend tot
een selecte groep van vrouwelijke staatshoofden. Hier volgen enkele momentopnames van de ups en downs ten aanzien van gendergelijkheid, die mijn aandacht
trokken tijdens het eerste jaar van mijn verblijf in Nicaragua.
Soms door opvallende tegenstellingen, soms vanwege beledigende opmerkingen en soms door prachtige overwinningen heb ik nieuwe lessen geleerd over
wat het betekent om te werken voor gendergelijkheid. Ik interviewde Brenda
Consuelo Ruiz om meer te weten te komen over het jaar 2007, kort nadat zij het
Instituut voor Gender Studies aan de Polytechnische Universiteit van Nicaragua
oprichtte. Dit centrum geldt als een innovatief project om bewustwording te creëren ten aanzien van genderongelijkheid , de strijd tegen huiselijk geweld en om
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vrouwen aan te moedigen hun sterke kanten verder te
ontwikkelen teneinde een bijdrage te leveren aan de
gemeenschap.
Claassen Thrush: ‘Kun je iets vertellen over de evolutie
van rolpatronen in Nicaragua?’
Ruiz: ‘Traditioneel gezien was in de tijd van mijn grootouders de rol van de vrouw thuis te zijn en voor de
kinderen te zorgen. Ze onderging allerlei vormen van
misbruik, ontrouw, alcoholisme en werd in de steek
gelaten. Het huwelijk is voor altijd en deze dingen
hoorden bij een huwelijk. Mijn grootvader was boer en
aangezien er geen bussen waren in die tijd, verbleef hij
afwisselend op de verschillende boerderijen. In iedere
boerderij was er een vrouw die voor hem zorgde. Hij
had 27 kinderen bij vier vrouwen. Mijn grootmoeder
stond de andere vrouwen bij als ze gingen bevallen,
dat werd van haar verwacht.
Mijn moeder werkte altijd buitenshuis. Men verwachtte algemeen dat de vrouw bijdroeg aan het gezinsinkomen, maar niet meer verdiende dan de man. Die
bleef de baas in huis.

Vrouwen van mijn generatie hebben een beroep, er
wordt van hen verwacht dat ze een afgeronde opleiding hebben, zelfs als ze niet werken in hun vak. Duizenden werken in fabrieken of als onderwijzeressen,
verpleegkundigen of secretaressen. Er bestaat nog
steeds de ‘tweede shift’ vrouwen die zowel fulltime
werken als fulltime het huishouden runnen, maar
mannen helpen nu meer met de kinderen. Niet zozeer
met huishoudelijk werk, maar door kinderen mee te
nemen naar het park of te helpen met hun huiswerk.
Voor mijn dochter en andere jonge mensen worden
de rolpatronen meer flexibel, zoals samen afwassen en
het huis schoon maken.
CT: ‘Wat is de oorzaak van deze veranderingen? Wat is
uniek aan de situatie in Nicaragua?’
R: ‘De context in Nicaragua is uniek. Er is enig bewijs
dat bij inheemse groepen vrouwen degenen waren
die producten verkochten en de beslissingen namen
met betrekking tot het vaststellen van prijzen. De oorlog heeft ook impact gehad. Vrouwen namen banen
over als vrachtwagenchauffeur of leidinggevende posities. Met de solidariteitsbeweging kwamen mensen
uit andere landen met hun ideeën, inclusief vrouwelijke theologen die hielpen de bijbel te lezen vanuit een
vrouwelijk perspectief. De idealen van de revolutie waren democratie en gelijkheid. Veel vrouwen zijn sterk,
goed opgeleid en vervullen leidinggevende posities.’
CT: ‘Vaak horen we het woord machismo, hoe zou jij
het omschrijven?’
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R: ‘Over het algemeen gesproken betekent machismo dat mannen ervan uit gaan
dat ze superieur zijn aan vrouwen, dat ze meer waard zijn dan vrouwen (en dus
meer rechten hebben, meer vrijheid, macht en privileges). Je hebt machismo in
gradaties. Mannen definiëren het als het John Wayne-type of als gewelddadig,
agressief, onbehouwen, mannen die hun vrouw doden. De meeste mannen zijn
niet zo. Er bestaan meer subtiele uitingen van machismo: tegen je vrouw zeggen
dat ze thuis blijft bij de kinderen of als partners samen thuis komen van hun werk,
de vrouw alles laten doen. Ook emotionele, economische of seksuele uitbuiting,
maar dat alles zien mannen niet als machismo.
We hadden het over de tweede shift, maar soms hebben vrouwen een derde shift:
seksuele dienstverlening, of zelfs een vierde: werken voor de kerk.’

KATERN mujeres

foto’s: internet

CT: ‘Kun je iets vertellen over uitdagingen in je werk?’
R: ‘Ik heb de behoefte aan bondgenoten, zodat ik niet te rigoureus te werk ga. We
zijn een nieuwe organisatie en we zijn klein, dus ik wil voorzichtig zijn zodat ik niet
te veel mensen voor het hoofd stoot. Het is moeilijk te weten wanneer je krachtig
en assertief moet zijn en wanneer rustig en oppassend; soms weet ik niet goed
welk pad ik moet bewandelen. Zijn er dingen die buitenstaanders kunnen doen
om dit soort werk te ondersteunen? Ja, het maakt zeker een verschil als anderen je
zaak bepleiten. Zoals een hoogleraar die op bezoek was en die onderzoek met betrekking tot de mogelijkheden van vrouwen in leidinggevende posities met ons
deelde. Het is toch anders als een buitenstaander geïnteresseerd is, ook al zeggen
we dezelfde dingen. Het is zinvol geweest erkenning te krijgen van anderen voor
het genderinstituut en het beleid ervan. Ik ben van mening dat er solidariteit bestaat die zich kan ontwikkelen tussen vrouwen die werkzaam zijn in soortgelijke
posities.’

Beth Claassen Thrush
vertaling: Wendy Koolhoven
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Bron: Global Goals NL
In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. Maar in
de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld
worden ten opzichte van mannen en jongens.
Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de
praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en
mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische
besluitvorming.

KATERN mujeres
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Het feest van de tolerantie

Mars van de Trots eist van de staat erkenning van
burgerrechten

KATERN mujeres

De weg naar Masaya, een van de belangrijkste verkeersaders van Managua, was die dinsdagmiddag getooid
in kleuren. Deze weg verwelkomde honderden mensen van verschillende seksuele geaardheid, een collectief
dat lesbiennes, travestieten, homoseksuelen, transseksuelen, biseksuelen, transgenders en queers verbond. Zij
vierden de Dag van de Trots en eisten van de Nicaraguaanse regering erkenning van hun burgerrechten. In
minder dan een paar uur veranderde de alledaagse stemming van de hoofdstad in een feest van tolerantie.

foto: Carlos Herrera

De mars op de 28ste juni vertrok om vier uur ‘s middags vanuit de omgeving van het financiële centrum
Lafise, waar Nicaraguanen van alle leeftijden, maar
vooral jongeren tussen de twintig en dertig jaar samenkwamen om duidelijk te maken dat er een gemeenschap bestaat die hulp kan bieden bij discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Het motto van dit
jaar: ‘Wij bestaan, we komen in verzet en vieren feest;
wij eisen burgerrechten’ verwees naar het bloedbad
van Orlando (zie onder).
Mensen in schitterende carnavalskostuums, met kleurige vaandels in riemen gestoken en met muziek en
provocerende copla’s, liepen de weg af waar een groot
deel van het commerciële en financiële leven van Managua zich afspeelt. Daar paradeerde bijvoorbeeld
Silvia Zúñiga, een lesbienne die vierde dat de autoriteiten haar toestonden zichtbaar te zijn. ‘Wij vieren het
feit dat we terug zijn op deze weg, omdat men ons
vier jaar geleden verbood hier te lopen. Ik weet niet
of men ons nu toestaat hier te demonstreren omdat
2016 een verkiezingsjaar is. We hebben nu zelfs bescherming van de politie! Ik ben tevreden omdat men
kan zien dat we geen minderheid zijn, maar met velen.’
Rondom Silvia hoorde men de copla’s die een oproep
doen aan het publiek om deel te nemen aan de mars.
‘Waar zijn de lesbiennes? Waar zijn de potten? Wie
houdt van de pot?’, riep men ondeugend. Anderen
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liepen met spandoeken met de tekst ‘Ben gek, wees een varken, het is revolutie’
en ook hoorde men kreten als ‘Haat, geweld en discriminatie zijn geen nationale
waarden’ of ‘Klaag de staat aan omdat, gezien wij dezelfde belastingen betalen
als anderen, wij dezelfde rechten hebben’ en ‘Sociale zekerheid, dezelfde rechten!’
De groep in al haar diversiteit paradeerde door Managua met wiegende heupen,
springend, dansend en lachend en er was een speciaal lied te horen: ‘Iedereen kijkt
naar mij’, een lied dat een van haar strijdliederen is geworden. De schrijver van
deze copla is de Mexicaanse Gloria Trevi.

Y todos me miran, me miran, me miran
Porque sé que soy linda, porque todos me admiran
Y todos me miran, me miran, me miran
Porque hago lo que pocos se atreverán
Y todos me miran, me miran, me miran
Algunos con envidia pero al final, pero al final
Pero al final, todos me amarán.
En iedereen kijkt naar mij, kijkt naar mij, kijkt naar mij
Omdat ik weet dat ik mooi ben, omdat iedereen me bewondert
En iedereen kijkt naar mij, kijkt naar mij, kijkt naar mij
Omdat ik datgene doe wat weinigen zullen durven
En iedereen kijkt naar mij, kijkt naar mij, kijkt naar mij
Sommigen met afgunst, maar tenslotte, maar tenslotte
Maar tenslotte zal iedereen van me houden.
>>
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foto’s: Carlos Herrera
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Met het gevolg dat iedereen die de weg naar Masaya passeerde de demonstranten
bekeek. Enkele autobestuurders aan de overkant van de weg die richting Masaya
reden, keken nieuwsgierig maar wat nerveus of strak. Anderen lachten en groetten, en enkele zoals Francisco José Pérez, een Nicaraguaan van ongeveer zeventig
jaar, liet hen de bijbel zien; een teken van afkeuring. ‘Hier, bij het einde der tijden, staat dat wanneer de Here terugkeert, de slechtheid zal toenemen. Wat als
dit kwaad de mensheid doordrenkt, als de duivel greep krijgt op ons!’, betoogde
hij furieus.
In tegenstelling tot het voorgaande, vinden vele demonstranten tóch dat de
maatschappij een beetje meer open staat ten aanzien van het thema seksuele diversiteit. De 25-jarige Ethelvina Sánchez die voor de eerste keer deelnam aan de
optocht, gaf aan dat er steeds meer families zijn die de homoseksualiteit van hun
kinderen accepteren. ‘Ze proberen het te begrijpen, ze staan er meer voor open.
Het is een kwestie van respect’, verwoordde ze.
Josefina Escorcia, heteroseksuele moeder van zestig jaar, uit een generatie met
veel meer machismo dan die van nu, geeft blijk van deze tolerantie. ‘De wereld
heeft vele kleuren. De menslievendheid is als de vingers van mijn hand, alle vingers zijn verschillend, maar het is mijn hand, ik heb al mijn vingers nodig. Er is
diversiteit in alles. Ik stem in met de liefde en liefde uit zich op verschillende manieren’, zei Josefina, die aan de mars meedeed uit respect. Ze prees de demonstranten
voor het rustige verloop van het evenement.
Elvis Salvatierra, homoseksueel, communicator van het Programa Feminista La Corriente en mede-organisator van de manifestatie, bevestigde dat de Mars van de
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Trots een politieke manifestatie is die de burgerrechten opeist die de Nicaraguaanse regering (nog) niet
garandeert. Hij vond de vooruitgang die de feministische organisaties en de gemeenschap van seksuele diversiteit tot nu toe hebben gemaakt nuttig. ‘Het is een
werk van tientallen jaren. Niemand heeft ons iets verteld, de regering heeft ons nooit een peso gegeven,
maar er zijn fondsen van ontwikkelingscoöperaties. Er
is geld dat we hebben weten te investeren in opleidingen om organisatorische kwaliteiten en het opstellen
van publieke en politieke eisen te verbeteren.’
Hij stelde verder dat vooral de transgendergemeenschap continu problemen heeft met onderwijs- en
gezondheidsorganisaties om zich te kunnen presenteren ten overstaan van de maatschappij. Het ontbreekt
aan waardige voorbeelden omdat zij gediscrimineerd
worden door het heteroseksueel, kapitalistisch en patriarchaal systeem.
In de proclamatie die men aan het einde van de mars
kon lezen, verklaarde de LGBTIQ*-gemeenschap dat
er een stigma bestaat, speciaal ten opzichte van de
transgenders, dat zij veel gevoeliger zijn voor seksu-
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van Afghaanse afkomst. De aanslag greep ook het Nicaraguaanse volk aan. Uit de
reacties van de lezers van Confidencial bleek uit deze barbaarsheid duidelijk dat
seksuele diversiteit mikpunt is van repressie en haat.
Wendy Salazar, een jonge transgender brunette van 24 jaar, droeg haar deelname aan de mars op aan de doden van de massamoord in Orlando, ook omdat de
slachtoffers grotendeels latino’s waren zoals zij. Zij droeg dit jaar een jurk met een
enorme zwarte sleep gedecoreerd met meerdere gouden kruisen die verwezen
naar het aantal gevallenen.
Elvis Salvatierra, van het feministische programma La Corriente, maakte duidelijk
dat massamoorden zoals deze ervoor zorgen dat de Nicaraguanen zich bewust
worden van de ernstige gevolgen die afwijzing van seksuele diversiteit kan veroorzaken. ‘Het is verschrikkelijk dat zulke massamoorden plaatsvinden, maar ze zijn
blijkbaar noodzakelijk om de mensheid duidelijk te maken dat men niet zomaar
iemand kan haten of doden alleen vanwege zijn of haar seksuele geaardheid’, zei
ze nadrukkelijk.

Cinthia Membreño in Confidencial 29 juni 2016

http://confidencial.com.ni/la-fiesta-la-tolerancia/
foto’s: Carlos Herrera
vertaling en bewerking: Louise Donjacour/Jaques Weijters
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eel overdraagbare infecties zoals hiv en aids. Daarom
eiste men dat het gezondheidspersoneel de ministeriële resolutie 671-2014 nakomt ten behoeve van deze
specifieke groep. Bovendien, verklaarde men dat geloofsovertuigingen deel uitmaken van het privé-leven
van de burger en dat daaraan geen limieten gesteld
mogen worden door de regering. Bovendien drong de
gemeenschap erop aan dat de regering banen garandeert naar gelang de capaciteiten, alsook de toegang
tot initiatieven van ondernemerschap. In dit verkiezingsjaar demonstreert men ook tegen de beperkte
ruimte die men heeft om deel te nemen, te kiezen,
en om gekozen te worden tot publieke functionaris.
En men deed een oproep aan de verschillende kerken
om de preken uit te bannen die haat prediken tegen
personen met een andere seksuele voorkeur dan de
heteroseksuele.
De deelnemers aan de Mars van de Trots gaven een
eerbetoon aan de slachtoffers van de gay-club Pulsa
in Orlando (Florida) van 12 juni jongstleden, een homofobische en xenofobische misdaad waarbij vijftig
personen om het leven kwamen en 53 mensen gewond raakten. Dader: Omar Mateen, een Amerikaan

*) LGBTIQ: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer
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Agenda
25 september tot 2 oktober: Muurschilderproject Natuurtuin Stokhasselt
Kunstenaar Soraya Moncada Abel komt naar Nederland om een aantal muren te
verfraaien. In Tilburg gaat zij, samen met bewoners, een muur in de Natuurtuin
Stokhasselt onder handen nemen. Het wordt een combinatie van schilderwerk
met mozaiek. Ook een Tilburgse kunstenaar doet mee.
zondag 13 november: Cinecitta, Willem II straat 29 Filmfestival met veel films uit
Nicaragua.
10 t/m 30 januari 2017: Gevarieerde combireis naar Nicaragua.
We beginnen met een week in Matagalpa, mooi gelegen in de bergen. Daarna
kun je kiezen uit verschillende pakketten. We zorgen, samen met onze partners
in Matagalpa, voor gidsen en kunnen verder alles voor je regelen. Zie voor meer
pagina’s 10 en 11 in deze ¡Cómo No!

KORT NIEUWS EN AGENDA

toerisme in Nicaragua
foto: internet

Nieuw bestuur Comité Mano Vuelta
Op 3 juli was er een vergadering met de leden van het Comité Mano Vuelta die
plaatshad in Matagalpa. Tijdens deze vergadering werd het nieuwe bestuur van
het comité gekozen voor de periode juli 2016 tot juli 2019. Gekozen zijn: Janett de
los Ángeles Castillo als voorzitter, Franklin Rene tot vicevoorzitter, Ariel Peña tot
penningmeester, Guillermo Castro tot secretaris en Martha García tot controleur.
Voor het nieuwe bestuur liggen in deze periode grote uitdagingen: doorgaan met
ons werk op de gebieden van bijvoorbeeld gezondheid en milieu, het verstevigen
van de samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals vakbond ANDEN en
onderwijsinstellingen UNAN en FAREM en afstemmingen met FUMDEC, CECOCAFEN,
UCA San Ramon, Las Hormiguitas, Casa Materna, Movimiento Comunal en Los Pipitos
Esquipulas.
Ook de vriendschapsbanden onderhouden tussen de scholen van Matagalpa en Tilburg,
Escuela Normal van Matagalpa en Fontys PABO van Tilburg en het belangrijkste:
bijdragen aan de duurzaamheid van onze organisatie Comité Mano Vuelta.
We willen de dromen en doelen van onze Stedenband tussen Tilburg en Matagalpa
delen en realiseren.
Solidariteit is de zachtaardigheid van de volkeren.
bestuur Comité Mano Vuelta
vertaling: Maya Engels

het nieuwe bestuur van CMV met
Van links naar rechts: Ariel Peña, Janett
Castillo, Guillermo Castro, Martha García en
Franklin Rene Rizo
foto: CMV
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Boeiend filmfestival
Op zondag 13 november a.s. organiseert
de Stedenband Tilburg-Matagalpa in
Cinecitta (Willem II straat 29)een boeiend
filmfestival met vooral Nicaraguaanse
films. Van 19.00 uur tot 22.30 uur ziet
u een aantal korte filmimpressies met
daarna een lange speelfilm. Entree:
15 euro wat ten goede komt aan
ondersteuning van de koffiecoöperaties in
de regio Matagalpa.
U bent van harte uitgenodigd.

Cinecitta
foto: internet

Boekenmarkt
Samen met de Stedenband Tilburg Same Tanzania
en Boek winst stond de Stedenband TilburgMatagalpa met maar liefst drie kramen vol
mooie tweedehands boeken op de boekenmarkt
Boeken rond het Paleis. Het was uitstekend
weer. De opbrengst van 850 euro gaat naar
microkredietprojecten in Nicaragua en Tanzania.

zie: agenda

Vandaag, 4 september, waren we
wederom aanwezig op de Tilburg Ten
Miles met onze rozen.
Ondanks de mindere weersverwachtingen
bleef het redelijk weer en hebben we
vele mensen kunnen verblijden met onze
rozen.
De opbrengst (netto) bedraagt 1085, 66
euro.
De opbrengst komt tengoede aan het
kredietproject voor de kleine koffieboeren
rondom Matagalpa.
Alle vrijwilligers die zich vandaag en
gisteren hebben ingezet om de rozen
van doornen te ontdoen en te verkopen:
hartstikke bedankt.
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Rozenverkoop Tilburg Ten Miles

Gé Mooren
rozenverkoop TTM
foto’s: Gé Mooren
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Dé foto van ¡Cómo No!

drie vriendinnen op school
foto: Toon Oomen

