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Beste wensen

Eergisteren heeft mijn kat van ‘s ochtends zes tot ‘s middags 

drie uur onafgebroken opgerold op de bank liggen slapen. 

Dat weet ik omdat ik om zes uur moest plassen en daarna 

niet meer in slaap kon komen. Op het plat dak achter 

mijn slaapkamer lag om die tijd nog een laagje ijs. Koning 

Winter steekt voorzichtig zijn neus om de hoek van de deur. 

Vanmorgen lag er niet alleen ijs op het platje, maar was 

alles wit: rijp op de bomen, rijm op de daken. Het carillon 

van de Heikese kerk speelt de hele dag al sinterklaasliedjes. 

Volgende week zullen het kerstliedjes zijn. De feestdagen zijn 

in aantocht! Tijd voor goede wensen, beste wensen. Ik wens 

alle lezers een fijne december, met veel vrije tijd om net als 

mijn kat lekker opgerold op de bank te liggen, met een goed 

boek of met vrienden en een mooie film, met sneeuwvlokken 

en gezang voor wie dat wil, of een aangenaam etensmaal met 

(vega) spekjes. En natuurlijk voor iedereen ook een fijn nieuw 

jaar!
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Op 5 november hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in Nicaragua, 
waarbij er ook de 153 burgemeesters werden gekozen 

in even zoveel gemeenten als het land telt. 

Situatie rond de 
gemeenteraadsverkiezingen

in Nicaragua

In mei 2017 heeft het CSE (de Hoge Kiesraad) tot de 
stembusgang, nummer 18 sinds 1984, opgeroepen, 
voor de verkiezingen. Deze verkiezingen zijn weinig 
spectaculair verlopen daar Nicaragua steeds verder 
afglijdt naar een eenpartijstaat. Het FSLN won met 
ruime meerderheid de gemeenteraadsverkiezingen. 
Van de 153 burgemeesterszetels die er te verdelen 
waren veror-verde het FSLN er maar liefst 135 
(in Matagalpa behield Sadrach Zeledón zijn post, 
hij kreeg 66 procent van de stemmen). De Hoge 
Kiesraad zegt dat de opkomst tussen de 52 en 53 
procent lag. Er is echter veel kritiek op de Kiesraad 
omdat die vorig jaar parlementsleden van de 
opposi-tie verving door regeringsgezinde leden. 
Het parlement wordt hierdoor bijna uitsluitend 
bezet door de FSLN. Frente Amplio, de rechtse 
oppositiepartij, noemt het verkiezingsproces weinig 
transparant en beweert dat in bijna heel het land 
tachtig procent van de stemgerechtigde bevolking 
zich van stemming onthield.

Voordat de uitslag bekend was schreef Franklin 
Rizo Fuentes onderstaand commentaar bij de 
verkiezingen. (Franklin is de coördinator van de 
scholingsprogramma’s en van trainingen voor 
leerkrachten, die op hun scholen te maken hebben 
met kinderarbeid en schooluitval. Hij maakt sinds 
vorig jaar deel uit van het Comité Mano Vuelta, 
onze partnerorganisatie in Matagalpa.)

Aanloop naar de verkiezingen
In de context van de verkiezingen is de sandinistische regering krachtige 
pogingen aan het doen om alles zo rustig en doorzichtig mogelijk te laten 
verlopen, zoals zij heeft laten zien toen afge-lopen 28 februari president Daniel 
Ortega en Luis Almagro, secretaris generaal van de OEA (Organización de los 
Estados Americanos), een overeenkomst tekenden dat de Hoge Kiesraad de 
OEA alle faciliteiten garandeert om gedurende het begeleidingsproces haar werk 
te doen. Dat betekent dat zij toegang heeft tot informatie bij alle kieslichamen 
en toestemming om overal in het land te reizen én dat de CSE aan de OEA 
alle informatie met betrekking tot organisatie, bestuur en toezicht van de 
stembureaus zal verschaffen.
De OEA zal de Kiesraad op haar beurt kunnen informeren over de 
onregelmatigheden die zij waarneemt en informatie kunnen opvragen over 
de maatregelen tot herstel die zullen worden toegepast. De ruimtes die de 
begeleidingsmissie van de OEA gebruikt, zullen beschermd zijn, net zoals haar 
archieven en documenten. De deelnemers aan de missie zullen immuniteit 
genieten, mits zij de wetten van Nicaragua respecteren.

In feite doen er zes partijen mee aan de verkiezingen, onder andere: de PLC 
(Partido Liberal Constitucionalista, conservatieven), het FSLN (Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, de regeringspartij, ‘socialistisch’), de PC (Partido 
Conservador, conservatieven), de APRE (Alian-za por la República, liberale 
partij gevormd door dissidenten van de PLC en de PC) en de PLI (Partido Liberal 
Independiente, conservatief liberalen).

In heel het land merkt men weinig propaganda van de partijen; het heeft er 
de schijn van dat zij hun overredingsstrategieën uitvoeren door huis-aan-huis-
bezoek. Dat is zeker een garantie om stemmen te winnen.

Kandidaat voor het FLSN zijn in Matagalpa Sadrach Zeledón en Johaira 
Hernández, twee heel bekende inwoners van Matagalpa, vooral in het stedelijk 
gebied. Hier tekent zich een voorkeur af voor deze zittende partij daar Zeledón 
een uitstekend gemeentebeleid heeft gevoerd. Immers: volgens de bevolking is 
er veel vooruitgang geboekt wat betreft straataanleg, sport, welzijn, onderwijs, 
studiebeurzen, recreatie en sociale zorg; ook worden er grote projecten gepland 
die de bevolking in het algemeen ten goede komen.

Ten slotte kan ik zeggen dat zonder twijfel onze partij, het FSLN, de absolute 
winnaar zal worden van de gemeenteraadsverkiezingen van deze 5 november 
2017.
 
Franklin René Rizo Fuentes
vertaling: Toon OomenJohan Biemans schreef in zijn Nicalog:

In november zijn er verkiezingen voor 
gemeenteraden. Dat wordt een lachertje 
omdat de president (Ortega) alleen zijn 
eigen FSLN en wat meelopers laat meedoen. 
De serieuze rest is simpelweg door hem 
verboden en afgeschaft met hulp van de 
Kiesraad. Die laatste bestaat alleen uit zijn 
aanhangers, da’s wel zo makkelijk voor de 
man die al vanaf 1978 kandidaat is voor het 
presidentschap en al vanaf 2007 president 
is. De verwachting is dat hij en zijn vrouw 
en negen kinderen toch zeker de komende 
decennia aan de macht zullen blijven.

cartoon van M. Guillén in La Prensa

van links naar rechts 
Sadrach Zeledón

Luis Almagro
Franklin Rizo Fuentes 

foto’s: internet



In Nicaragua laten de voornaamste uitkomsten 
zien dat 64 procent van de minderjarigen het 
gevoel heeft risico te lopen op fysiek en emotioneel 
misbruik wanneer zij op een eenzame plek zijn, 47 
procent heeft dat gevoel bij hen thuis en 44 procent 
op school. Op de vraag: Waarom denk je dat de 
volwassenen jongens en meisjes mishandelen?, 
antwoordde 49 procent van de kinderen: ‘om te 
straffen’, 38 procent zei: ‘omdat volwassenen niet 
veel op hebben met kinderen’ en twee procent zei 
‘omdat volwassenen wreed kunnen zijn’.

Swaleh Karanja, landelijke directeur van het 
Canadese Fonds voor Christelijke Kinderen, zei dat 
enkele uitkomsten tot verbazing hebben geleid. Er 
zijn kinderen die om meer wetten vragen waardoor 
ze zich veiliger zouden voelen en die graag willen 
dat die wetten ook uitgevoerd worden, anderen 
willen graag dat hun ouders meer van hen houden. 
Mauricio Castillo, landelijk directeur van Educo 
Nicaragua, zette uiteen dat het juridische kader 
om de kinderen van een land te beschermen zijn 
voordeel hiermee kan doen met het oog op het 
garanderen van de veiligheid en de rechten van 
meisjes en jongens. Wat betreft de onveiligheid van 
kinderen in hun eigen huiselijke kring zei hij dat hier 
uitdagingen liggen en dat die de hele samenleving 
aangaan en niet alleen maar de instellingen die voor 
de rechten van de kinderen opkomen.
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Kinderen voelen zich in hun eigen huis onveilig blijkt uit de studie Kleine Stemmen, Grote 
Dromen 2015, uitgevoerd in Nicaragua door Educo (Educación y Cooperación) en het 
Canadese Fonds voor Christelijke Kinderen. In totaal 260 kinderen uit de steden Ciudad 
Sandino, Somoto, Matagalpa, Jinotega en San Rafael del Norte (samen met kinderen uit 44 
andere landen) hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Kinderen in Nicaragua voelen zich 
thuis onveilig

Geweld raakt ook kinderen in Nicaragua
Acht op elke tien ervaringen met seksueel geweld vinden plaats bij 
jongeren onder de 17

Geweld, gerelateerd aan gender, seksueel geweld, discriminatie bij jongeren 
neemt een belangrijke plaats in tussen de probleemgebieden van de 
overkoepelende Nicaraguaanse Federatie van ONG die samenwerkt met Kind en 
Adolescent (Codeni) in het kader van de situatie van de kinderen in het land.

‘Geweld, gerelateerd aan gender is een van de ernstigste problemen waarmee 
Nicaragua geconfronteerd wordt, naast seksueel en huiselijk geweld.’, aldus 
de woordvoerster van Codeni, Adilia Amaya. Zij vermeldde bijvoorbeeld dat de 
onderzoeken van het Instituto de Medicina Legal (IMJ) aangeven dat acht op de 
tien gevallen van seksueel geweld plaatsvinden bij minderjarigen onder de 17 
jaar en in vier gevallen gaat het om minderjarigen onder de 13 jaar.
Adilia Amaya wijst erop dat het land over heel goede wetten beschikt, en toch 
-naar haar mening- ‘heeft het land nog veel tekortkomingen. Amaya vermeldt 
dat er al op 162 plekken een Comisaria de la Mujer (Politibureau voor de Vrouw) 
is gesloten. ‘Daarmee breek je iets af wat dringend nodig is op het gebied 
van gendergerelateerd geweld’,zegt Amaya, die Bureaus schonken speciale 
aandacht aan verkrachte vrouwen.

In Nicaragua wordt seksueel misbruik bij meisjes niet voorkomen
Publieke functionarissen moeten meer expertise krijgen

‘Landelijk bestaat hier geen cultuur van preventie van seksueel geweld, 
zwangerschap en gedwongen huwelijken van meisjes’, zegt Virginia Meneses 
-vertegenwoordigster van de Nicaraguaanse afdeling van het Cladem (Comité 
van Latijns-Amerika en de Cariben ter verdediging van de Vrouwenrechten)- 
tijdens de Internationale Dag ter Voorkoming van het Geweld tegen Vrouwen 
op 25 november. Wat Cladem zorgen baart is de reactie van familie van de 
slachtoffers. ‘Vaak is dat het accepteren van de verkrachting en de daaruit 
voortgekomen zwangerschap’, zegt Meneses die tevens kritiek uitoefent op 
de wijze waarop de slachtoffers van seksueel geweld worden behandeld. Zij 
vermeldt dat voor meisjes van 11 tot 14 jaar die zwanger blijken te zijn bij 
opname in gezondheidscentra niets anders wordt gedaan dan het begeleiden 
van de zwangerschap. ‘Men gaat niet in op de oorzaken waardoor de meisjes 
zwanger geraakt zijn, terwijl het zonneklaar is dat het hier om een misdaad 
gaat, namelijk seksueel geweld.’
Volgens officiële statistieken worden er in het land ieder jaar rond de 1600 
geboorten geregistreerd waarvan de moeders tussen 10 en 14 jaar zijn. En er 
zijn jaarlijks 35000 zwangerschappen bij jongeren en adolescenten tussen 15 en 
19 jaar.

Gebrek aan kennis
Als er een overheidsbeleid bestond betreffende seksueel misbruik, dan zou 
familie van een misbruikt kind aangifte kunnen doen en zou een rechtsgang 
mogelijk zijn. Meneses vindt dat overheidsfunctionarissen meer kennis moeten 
ontwikkelen, ‘zodat ze een helder beeld hebben van seksueel misbruik en van 
wat dat betekent in het leven van kinderen.’

vertaling: Pieter Jong
bron: La Prensa

foto: Amnesty International

foto: Movimiento Nacional Juventud Nicaragua
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Aan de oevers van de Río Grande de Matagalpa zijn nieuwe archeologische en 
paleontologische resten ontdekt, er zijn botresten en fragmenten van keramiek gevonden. 
De vindplaats, in het gebied Paso Real tussen de gemeenten Matiguás en Muy Muy, is deze 

week onderzocht door deskundigen van de cultureel-wetenschappelijke 
stichting Ulúa Matagalpa.

Prehistorische resten 
in Matagalpa

Naast beenderresten van grote dieren zijn 
diverse stukken keramiek aangetroffen, die 
volgens antropoloog Mario Rizo qua stijl en 
afwerkingstechniek uniek zijn voor de culturele regio 
Ulúa Matagalpa. Die streek beslaat het midden-
noorden van Nicaragua en strekt zich uit tot het 
zuiden van Honduras.

Volgens archeoloog Uwe Paul Cruz is het ‘een 
geweldige archeologische en paleontologische 
vondst, al is het jammer dat veel mensen de 
vindplaats hebben verstoord en gevonden resten 
hebben meegenomen’.

Over de botresten zei Rizo: ‘Wij hebben het skelet 
gevonden van een groot dier. We gaan proberen de 
soort te identificeren, maar voorlopig weten we niet 
eens of het een reptiel of een zoogdier was. Er zijn 
mensen die spreken van een mammoet, maar dat 
zal nog nader onderzocht moeten worden.’

Volgens de deskundigen zijn al eerder botresten van 
mammoets en bizons gevonden in de gemeente 
Darío, maar die zijn nooit bestudeerd, aldus Rizo.

In El Bosque
In El Bosque, in de gemeente Pueblo Nuevo, departement Estelí, zijn in 1974 
zes prehistorische diersoorten aangetroffen. Rizo: ‘Het gebied van Paso Real 
is buitengewoon rijk aan archeologische resten. De daar gevonden keramiek 
bijvoorbeeld heeft heel bijzondere kenmerken, die ons vertellen dat in dit gebied 
een complexe samenleving moet hebben bestaan.’

Verschillende plaatsen
Met steun van de Inheemse Gemeenschap in Matagalpa hebben de 
deskundigen van de cultureel-wetenschappelijke stichting Ulúa Matagalpa, 
onder wie wetenschappers van meerdere disciplines, expedities ondernomen 
naar verschillende plekken in de regio, waarbij belangrijke ontdekkingen zijn 
gedaan. Een daarvan was het lokaliseren van de plek waar, toen de Spanjaarden 
het huidige Matagalpa bereikten, de inheemse nederzetting Solingalpa lag.

Zowel in de gemeente Matagalpa als in San José de Bocay (departement 
Jinotega) zijn nederzettingen van voor de Spaanse tijd gevonden, naast 
rotstekeningen, keramiek, en resten van stenen werktuigen. Sommige vondsten 
laten zien dat er sprake was van een ontwikkelde samenleving, die aan 
landbouw deed. Dat kan volgens Rizo helpen het idee te weerleggen dat deze 
streken werden bewoond door ‘wilden’ die leefden van jacht en visserij.

La Prensa

Luis Eduardo Martínez M.05-01-2017
vertaling: Jan-Pieter Schapergevonden botresten en scherven

foto: Luis E. Martínez
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Zoals uit het vorige artikel al bleek, zijn er in de streek Matagalpa bijzondere archeologische 
vondsten gedaan. Specialisten van de stichting Ulúa Matagalpa onthulden dat de 
precolumbiaanse Ulúa- of Matagalpa-beschaving de oudste is in Midden-Amerika, ouder 
dan de Chorotegas, Náhuatl en Sutiabas. De deskundigen bevestigden de ontdekking 
tijdens een wetenschappelijke expeditie in het noordelijke deel van het land.

Meer vondsten
De Matagalpa-beschaving is de oudste beschaving van 

Midden-Amerika

‘We hebben geconstateerd dat er in de heuvels in 
het gebied van Ayapal en Tapascúm, in de gemeente 
San José de Bocay, anderhalf- tot tweeduizend 
jaar geleden menselijke samenlevingen waren die 
aan landbouw deden’, zegt Paul Cruz, archeoloog 
en voorzitter van de Stichting. Die heuvels zijn 
nu een beetje kaal, maar dertig jaar geleden 
waren ze nog ongerept. Cruz benadrukt dat deze 
ontdekking het denkbeeld tegenspreekt dat de 
precolombiaanse bewoners in de noordelijke zone 
jagers en verzamelaars waren; nu blijkt dat ze al een 
agrarische samenleving hadden ontwikkeld.

Cruz: ‘We hebben meerdere nederzettingen 
gevonden onder meer een in Santa Rosa de 
Tapascúm, dat twaalf kilometer van San José de 
Bocay ligt. Er zijn grote nederzettingen bij van zestig 
‘terpen’. We vonden twee grote centra vlakbij de 
oever van de Bocay -deze rivier staat in verbinding 
met de Río Coco die de grens met Honduras vormt- 
waar handelsactiviteiten plaatsvonden. Er was veel 
ruilhandel in keramische goederen en we vonden 
fijn bewerkte maalstenen.

Paul Cruz acht het onderzoek heel belangrijk voor Nicaragua én de archeologie 
in Midden-Amerika, vanwege de wisselwerking met de Maya-beschaving. 
‘We vonden onder meer maalstenen met slangenkoppen, iets wat we ook bij 
de Maya’s tegenkomen. Met het ontdekken van veelkleurige Ulúa-keramiek 
uit een periode van 600 voor Christus tot 800 na Christus, weten we nu dat 
er een directe communicatie was met het Maya-gebied. Dat was niet eerder 
opgemerkt omdat de focus van de onderzoeken in Nicaragua op de Azteekse of 
Mexicaanse aanwezigheid lag.

De Stichting Ulúa Matagalpa heeft de studie uitgevoerd met steun van het 
Groothertogdom Luxemburg.

bron: La Voz del Sandinismo, 18 juni 2017

vertaling: Josine Thomassen

Nicaraguaanse specialisten met een precolumbiaanse steen
tijdens de expeditie in het noordelijke deel van Nicaragua

foto: internet



91ste demonstratie tegen het 
interoceanische kanaal

Het afgelopen jaar vonden er meer dan negentig protesten tegen de aanleg
van het kanaal plaats. Zowel demonstranten als mensenrechtenverdedigers

die kritisch zijn over het project worden bedreigd.
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Op 17 augustus werd door het Consejo Nacional en Defensa 
de la Tierra, el Lago y la Soberanía een mars georganiseerd 
als protest tegen de aanleg van het interoceanische kanaal in 
Nicaragua. De mars was het 91ste protest tegen dit project dat 
president Ortega met een Chinese ondernemer wil aanleggen 
in het zuiden van het land. Het kanaal zou de Atlantische 
en de Grote Oceaan met elkaar verbinden. Er is grote twijfel 
of dat kanaal er zal komen, maar Ortega is niet gesteld op 
tegenstand en verhindert ieder protest door inzet van politie 
en leger. In november vorig jaar werden tegenstanders van het 
project die deelnamen aan een mars naar Managua door de 
politie beschoten met rubberkogels en echte kogels. In april 
werd een protest van boeren uit Juigalpa tegen het kanaal 
gefrustreerd. Speciale troepen bezetten toen de hele zone 
waar de demonstratie zou plaatsvinden en reizigers vanuit 
Rivas die zich bij de actie wilden voegen werden uit de bussen 
gehaald en gedwongen terug te keren naar hun woonplaats. 
En nu, in augustus, kwam de politie opnieuw in actie; ze hield 
bij La Fonseca, de startplaats van de mars, urenlang de bussen 
met demonstranten tegen. Erika Guevara Rosas van Amnesty 
International zegt dat dit de zoveelste keer is dat de politie het 
recht op vreedzaam protest schendt. ‘Met dit soort ingrijpen 
probeert men simpelweg mensen te intimideren en iedere 
vorm van protest tegen de het beleid van Daniel Ortega te 
onderdrukken.’
Aan de mars namen ook Francisca Ramirez, boerenleider en lid 
van het Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la 
Soberanía, en mensenrechtenactiviste Bianca Jagger, geboren in 
Managua, deel.
Deze zomer bracht Amnesty International het rapport Danger: 
Rights for sale. The Interoceanic Grand Canal Project in Nicaragua 
and the erosion of human rights uit. Dit document onthult het 
obscure plan/raamwerk dat leidde tot de goedkeuring van het 
project en de consequenties die het heeft voor de honderden 
families die een onteigening tegemoet zien. Door de aanleg 
van een 275 kilometers lang kanaal zou naar schatting één op 
de vijftig Nicaraguanen worden getroffen. Veel Nicaraguanen 
zouden land- of dakloos raken en toegang tot voedsel en werk 
verliezen. Guevara Rosas: ‘De Nicaraguaanse autoriteiten hebben 
de toekomst van het land verkocht aan de hoogste bieder, 
waardoor duizenden mensen het risico lopen alles te verliezen.
In het rapport roept Amnesty de Nicaraguaanse overheid op 
de belangen van haar volk boven die van het bedrijfsleven te 
plaatsen.

Marian van Stiphout

bronnen:
https://www.amnesty.nl
https://elpais.com/
www.nicalog.org/

protesterende boeren uit San Miguelito
foto’s: Carlos Herrera

boeren op weg naar El Dorado tijdens de 89ste protest tegen het kanaal

krantenartikel: Francisca Ramírez en Bianca Jagger
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Ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan van de Stedenband, heeft onze partner Comité 
Mano Vuelta een speciale, Engelstalige editie uitgebracht van de ¡Cómo No! Hieronder de 
vertaling van een van de stukjes, geschreven door een van de leden/vrijwilligers.

Mensen met een groot hart

Vriendschapsbanden en solidariteit
Als we het hebben over Tilburg en over de band 
met Matagalpa, hebben we het over een open blik 
en solidaire handen. Over mensen met een groot 
hart, mensen die vriendschap sluiten tussen groepen 
en tussen personen, 33 jaar lang, ook op afstand, 
want taal- en cultuurgrenzen zijn er niet.

Wie de kans heeft gehad om Nederland te 
bezoeken en een deel van de geschiedenis van 
Nederland te leren kennen (met zijn molens en 
dijken, de haven van Rotterdam, Amsterdam met 
zijn kanalen, Anne Frank, de musea) en natuurlijk de 
stad Tilburg, blijft betrokken bij deze Stedenband, 
waar we menselijke warmte vonden midden in de 
winter.

Toen we in Tilburg waren en deelnamen aan de 
activiteiten van de Stedenband realiseerden we 
ons het commitment en de toewijding van de 
vrijwilligers van de stichting. Zij geven hun tijd, 

hun leven en hun hart voor de activiteiten en voor de fondswerving. Velen van 
hen hebben ons ook bezocht bij meerdere gelegenheden: Frans met baard, 
zoals we hem hier kennen, en Frans zonder baard, Jan V, Toon, Wil, Miranda, 
Andre, Donna, Ingrid, Theo, Jan D en vele anderen. Vrienden die jarenlang 
hebben volhard in het solidariteitswerk voor Matagalpa. Solidariteit die voor veel 
mensen in Matagalpa dromen in vervulling doet gaan. Ik noem het Moeder- en 
Kindcentrum, investeringen in schoolgebouwen en kennisuitwisseling tussen 
docenten en studenten.

Die relatie die voortduurt, die resultaten en uitwisselingen oplevert en 
onvoorwaardelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van Matagalpa, vult ons met 
enthousiasme om de banden nog sterker te maken en daarom zijn we actief 
in het Comité Mano Vuelta. Om door te gaan met de Stedenband en de 
vriendschap tussen Tilburg en Matagalpa, Nederland en Nicaragua te koesteren.

Auxiliadora Romero

vertaling: Miranda van der Klaauw

Wilt u de speciale editie van de ¡Cómo No! ontvangen? Mail of bel dan naar ons 
kantoor: stedenband@tilburg-matagalpa.nl 
of 013 – 536 8706.

Maria Auxiliadora Romero Cruz,
zij zette mede de Movimiento Comunal in Matagalpa op
foto: Carlos Herrera / Confidencial
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In de zomer van 2018 organiseren we maar liefst twee reizen naar Matagalpa: een week 
Meet the Locals, uit te breiden met pakketten naar keuze, en een Jongerenreis,

waar Spaans leren en vrijwilligerswerk centraal staan.

Ga mee op reis!

Meet the Locals
Deze week is een ideale combinatie van kennismaken met mooie 
plekken in en om de stad en projectbezoeken. Onze mensen in 
Matagalpa nemen je mee naar de projecten die we vanuit Tilburg 
ondersteunen. Degenen die daarvan profiteren vertellen wat dat 
voor hen betekent.
Je logeert in een gezellige hostel of bij mensen thuis. Na de week 
in Matagalpa kun je een aanvullend pakket boeken of zelf verder 
op pad gaan.
Altijd al eens een kijkje willen nemen in Tilburgs zusterstad of 
kennis willen maken met het nog niet zo toeristische Nicaragua? 
Kijk dan op de site voor alle info en meld je aan!
http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl/reizen/meet-the-locals

Jongerenreis
Twee weken met een groep jongeren een bijzondere tijd 
beleven, dat is de bedoeling van de Jongerenreis. Je leert Spaans, 
doet vrijwilligerswerk en leert de stad Matagalpa en het land 
Nicaragua kennen.
Je logeert bij mensen thuis, zodat je je Spaans gelijk kunt 
oefenen. Als je nog langer wilt blijven, kun je een aanvullend 
pakket boeken of zelf verder op pad gaan.
Neem snel een kijkje op onze site en meld je aan. Vroegboekers 
krijgen vijf procent korting!
http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl/reizen/jongerenreis

Informatieavond

Om je een goed beeld te geven van 

de reis, een beetje in de stemming 

te komen en al je vragen te 

beantwoorden organiseren we in 

januari twee informatieavonden:

Woensdag 17 januari voor de reis 

Meet the Locals

Woensdag 24 januari voor de 

Jongerenreis

Aanmelden kan via 

toerisme@tilburg-matagalpa.nl

Wil je ons helpen met de pr? Stuur dit bericht 
dan door naar anderen, like ons op facebook 
of volg ons op Instagram. Hieronder de juiste 
links.
https://www.facebook.com/
socialtourismnicaragua/
https://www.instagram.com/social.
tourism.nicaragua/
Overigens kunnen wij ook een reis op maat 
voor je maken, mocht je in een andere 
periode willen reizen of liever niet in een 
groep. Houd er rekening mee dat de reis dan 
duurder kan uitvallen.

toeristen op de boerderij
foto: CECOCAFEN

genieten van het uitzicht over Matagalpa
foto: Miranda van der Klaauw
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Vuelta a Matagalpa
Op zondag 17 september werd de Vuelta a Matagalpa weer gereden! Die was 
in een nieuw jasje gestoken. Wel waren er weer educatieve uitstapjes. Vanuit 
de gezellige tuin van de familie Giesberts/van Teeffelen werd er na een kopje 

eerlijke Nica-koffie of thee gestart met de ongeveer vijftig kilometer lange tocht 
die langs diverse uitspanningen voerde. Afgestapt werd er bij meervalkwekerij De 
Stroom in Spoordonk (Oirschot) waar eigenaar Jack (IVN-watergids en Agrarisch 
Natuurbeheerder) nog een rondleiding gaf in de daarbij behorende natuurtuin, 
met vlinderweide en kikkerpoel. De tocht eindigde bij Café Zomerlust aan de 

Oisterwijksebaan.

foto’s: Toon Oomen of met toestel Toon
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5

4

6

9

1. een heerlijk zonnetje bij de start in  
 de tuin van Bernite en Rob
2.  Jan Vugts schenkt tijdens de   
 inschrijvingen eerlijke(!) koffie
3.  op het terras bij ‘De Stroom’
4.  we kwamen meer te weten over de  
 meerval
5.  Jack (midden) praat ons bij over het  
 kweken van de meerval
6.  Jack had nog een verrassing in petto:  
 een prachtige natuurtuin
7.  de onafhankelijke jury overlegt (Gé,  
 Jan en Toon); wie wint de trofee?
8.  de winnaressen met hun trofee
9.  Toon en Jan buigen zich over de   
 papieren



12 2017 • nr 124

Even terug in de tijd
Dagboek Nicaragua (1985-1987):

Een glimlach op de koffieplantage
In de serie dagboekverhalen keren we terug naar het midden van de jaren tachtig in 
Nicaragua. De tijd van de contra-revolutie én van de solidariteitsbrigades. Aanleiding voor 
deze ¡Cómo No!-serie is de website nicaragua internacionalista waarin verhalen en 
foto’s van brigadisten uit allerlei landen verzameld worden. Inzoomend op Matagalpa 
treffen we de zogenaamde koffieplukbrigades. Bepaald geen vakantiereisjes, maar 
spannende tijden, getuige de verhalen van twee brigadisten.

Zoekend op het trefwoord ‘Matagalpa’ vind ik om te beginnen een verslag van 
een drietal Italiaanse solidariteitsbrigades in de periode 1983-1985. Een ervan 
heette ‘Walter Mendoza’ en werd georganiseerd door de Italiaanse landelijke 
stedenbandorganisatie Asocaciòn Italia Nicaragua. De brigadisten werkten aan 
een drinkwaterproject in de gelijknamige wijk en werden -zoals gebruikelijk- 
ondergebracht bij de mensen thuis, dus in de wijk Walter Mendoza. En leuk: na 
dertig jaar is deze Italiaanse organisatie nog altijd actief, getuige haar website 
itanica.org. Net als de Stedenband Tilburg-Mataglpa dus. 

In de periode 1985-1987 werden ook veel koffieplukbrigades georganiseerd. 
Helpen de koffieoogst veilig te stellen was een daad waarmee je de revolutie in 
Nicaragua kon ondersteunen. Twee van die ‘koffieverhalen’ volgen hieronder. 
Aan het woord een brigadiste uit Argentinië en een brigadiste uit El Salvador. 

Plantage La Cumplida, Matagalpa (1985)
‘Op 7 en op 10 januari 1985, zittend in het huisje waar we woonden in 
Matagalpa (we noemden het ook wel het eethuisje) schreef  ik onderstaande 
op wat ik nu, meer dan dertig jaar later, létterlijk overschrijf, zoals ik het beleefd 
heb, die dagen van pure ontdekking. Ik was 22 jaar.

De avond van de aankomst in Nicaragua, 5 januari, sliepen de meisjes aan de 
ene kant en de jongens aan de andere kant, in aparte vertrekken. De volgende 
ochtend was het vroeg opstaan en daarna rete-lang wachten (dat nemen we de 
organisatie niet kwalijk, het is de eerste dag); dan als koeien, erger dan koeien, 
in twee vrachtwagens, op weg naar Matagalpa. 

Die reis: onvergetelijk, om verschillende redenen. Op de eerste plaats omdat we 
verschillende keren dachten dat we elkaar niet meer zouden gaan treffen, bij 
een bepaalde bocht of afgrond. Het is een bergweg, omhoog, met tientallen 
personen in één vrachtwagen, waarbij de zijkanten krombogen van de druk. 
Ten tweede bleken er ‘twee brigades in de brigade’ te ontstaan: die van de 
chauchas (wij, de lange peulen, we noemden ons naar de grote peulen die 
aan de bomen hangen en die, als je ze schudt, het geluid van rammelaars 
maken) en die van de limones (de gelen, de jonge boontjes, omdat ze bitter 
zijn, zeurkousen, etc. etc.). Vanaf dan is het allemaal gekkigheid wat de klok 
slaat, de gezangen, de meest onwaarschijnlijke slogans. Een arsenaal aan 
vindingrijkheid dat sommige brigadisten hebben en die ze de nicas toespelen. 
Die zijn superkomisch, zingend met ons, afwisselend partij kiezend voor de 
chauchas, dan weer voor de limones.

Helemaal dood waren we, allemaal, van de reis. We konden niet meer 
nadenken en er zat niets anders op dan gedwee te gaan slapen.

Vandaag, donderdag de 10e, is de inauguratie van Daniel (1). Er hangt een 
opwinding in de lucht die ik niet kan beschrijven, want het is veranderd: 
eerst die onbeschrijflijke vrachtwagenrit en denken dat je alleen maar terug 
kunt gaan naar Buenos Aires, dat je niet geschikt bent om elke dag vijf of 
zes kilometer super steil te klimmen (tenminste voor jou), dat je een beroerde 
brigadist bent, etc. etc. etc. Maar je bent er gekomen, met een duwtje, dankzij 
de solidariteit (zonder gewichtigdoenerij, een type dat je duwt zodat je omhoog 
gaat, die je aanmoedigt, die op je wacht en zich nog meer vermoeit door jouw 
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vinyl van Silvio Rodríguez

UPE La Estrella in 1985

schuld, en dat alles zonder dat het opvalt: Leo).

En toen de eerste werkdag: Alleen de rode verzamelen! Beetje bij beetje wordt 
het zoeken naar de rode koffiebessen een kunstje dat we leren. Niet de knop 
eraf halen, want dan help je de mogelijkheid van een volgende oogst om zeep. 
En vermijd de ‘gekleurden’ los te trekken; die rood zijn aan de ene kant, maar 
nog groen aan de andere. ‘Solo los rojitos’ wordt het parool, de doelstelling. En 
zingen, slogans eruit gooien, elkaar beter leren kennen en meer en meer roden 
verzamelen. 

Om twee uur ’s middags gaan we altijd naar beneden, eten we (altijd dezelfde 
bonen, soms -haast nooit- een beetje rijst, soms koffie) en keren we terug in het 
huisje, een soort gebouwtje zonder enig meubel of kast, niks meer dan ruim 
dertig rugzakken en tassen en slaapzakken en manden (om de koffiebonen in te 
verzamelen, als die vol is ga je door met een zak) en enkellaarzen en enz. enz. 
(in het enz. komt die smerige reuk die dat alles afgeeft, uiteraard).

En in dat huisje hebben we ook truco [kaartspel], mate [kruidenthee] en 
pachanga [Cubaanse muziekstijl] met guitarras en chauchas. En niet te vergeten 
die ontvangst, de andere avond, met rum en dans en weer die chauchas (en 
de liederenstrijd tussen de chaucheros en de limoneros, onbeschrijflijk). En 
natuurlijk Silvio (2) zingen; ik ben in Nicaragua, met 120 bolsjewieken! 

Vandaag treedt de presi ‘van het volk’ aan, ‘Daniel’ en er zijn er wel vier of 
vijf die Silvio zingen. Het is alles bijna een hallucinatie, en dan moet ik dus 
een sigaret aansteken en aan mijn volk denken. Ik beweeg me tussen hevige 
triestheid en blijdschap, zoals vandaag, toen Ricardo ons toesprak, de hoogste 
leider van het ATC van Matagalpa (3). We moesten onze tranen bedwingen. Hij 
vertelde ons van de historische dag, die vandáág zou zijn -als de tijd verstrijkt- 
en van de macht van het volk. En het was lief hoe ze zongen Vivo en un país 
libre... en dát is het -dat is het wezenlijke- ze zijn lief, ze zijn teder, zij máken de 
revolutie en dat doen ze met een eenvoud, die ik ook wel zou wensen voor ons 
werk, voor de bijeenkomsten van alle dagen.

Elke ochtend is het vorming: een stimulans voor degenen die erbovenuit 
steken, de goot (en zelfs uitsluiting uit de BEP (4)) voor degenen die de regels 
overtreden. Maar de disciplinaire maatregelen -die zwaar zijn, die pijn doen- zijn 
er niet voor een eerste overtreding, zonder mogelijkheid je te verbeteren: Er 
zijn een, twee, drie of meer kansen om aan te tonen dat je wilt veranderen, dat 
je een inspanning doet, dat je de eer hoog wil blijven houden onderdeel uit te 
maken van de BEP.

Dan presenteerde de JS-19 zich (5), met een mandje voor de koffieoogst en een 
geweer om te vechten, over de werkende jeugd, de studie en de verdediging 
(en ze gaan weer verder met Silvio, met Por quien merece Amor ...voor wie de 
liefde verdient...).

En gesprekken met onze maatjes, de militanten, degenen die een geweer in de 
hand hebben -een AK zeggen wij (6), we noemen het bijna met liefde zo- het is 
alsof het een gewoon werkgereedschap is, zo natuurlijk, zo noodzakelijk.

En dan het eten verdragen, altijd hetzelfde (gisteravond was het feest: koffie 
met een beetje cuajada [gestremde melk], dat was het lekkerste eten ter 
wereld). En zo gaan de dagen voorbij. 

Veel gesodemieter onderling (we hebben relaxtere humor, lichter, ondanks de 
moeilijkheden en de inspanning; meer een innerlijke vreugde die ons optilt, 
alsof we beter zijn dan dat), wetende dat aan de andere kant van de bergen 
-in Jinotega- een harde en hevige strijd gaande is. Met grote angst keerden we 
eerdaags terug van de plantage, twee militanten vóór ons en twee achter ons 
die ons beschermden. De nacht beangstigde ons. Elk geluidje dat van tussen de 
bergen kwam, kon een contra zijn. En niet te luid spreken! Maar het geluid van 
twintig laarzen was nogal stevig, dat dreunde wel en zo. Angst.

Soms is het wel zwaar te bedenken dat we nog vijftig dagen te gaan hebben. 
Voor anderen lijkt het misschien weinig. Maar zo gaat het hier. En ik kan echt 
niet alles opschrijven, dat kan ik niet bijhouden ...’. >>

alleen rode bessen plukken
foto’s: internet
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Plantage La Estrella, Matagalpa (1987)
In het noorden van Nicaragua hielp de internationale jeugdbrigade Augusto 
César Sandino elk jaar bij de koffieoogst. Deze brigades werden georganiseerd 
door de jeugdbeweging FMJD (7). Veel Nicaraguaanse jongeren hebben zo de 
buitenlandse brigadisten kunnen bijstaan en andersom. Ze deelden hun lokale 
kennis, levensverhalen, optimisme en solidariteit.

In een apart artikel staat de webmaster van nicaragua internacionalista stil bij 
een mooie brochure van de FMJD die steeds weer opduikt in de archieven. 
Deze heet Café para Nicaragua Libre en stamt uit 1988. Daarin wordt verslag 
gedaan van diverse koffiebrigades in departement La Estrella, Matagalpa, met 
getuigenissen van brigadisten uit verschillende landen, foto’s en interviews met 
verantwoordelijken.

Het gaat de schrijver echter niet zozeer om de inhoud, als wel om de omslag, 
de cover; een foto bijna zo iconisch als die van Che Guevara. Een meisje met 
een ontwapenend mooie glimlach, dat tevoorschijn komt uit de koffiestruiken. 
Haar olijfgroene overhemd is als een schutkleur en de rode zakdoek om haar 
nek verraadt haar sympathie (je kan er FMLN in ontcijferen). Met haar zwarte 
haardos, levendige ogen en een enorme lach vat zij het leven van de brigadist 
en eigenlijk van een heel tijdperk samen. Ondanks het moeilijke werk -de 
jongeren waren immers geen boeren, noch bouwvakkers- was de vreugde en 
het plezier altijd aanwezig bij de brigadisten. En dit meisje laat dat zien.

Over de koffiebrigades zijn ettelijke documentaires gemaakt en boeken 
verschenen in Zwitserland, Chili, Brazilië en Spanje. En altijd komt deze foto 
daarin terug. Het meisje met de gulle glimlach en de rode zakdoek. Maar wie is 
nou eigenlijk dat meisje? Dat vraagt de webmaster zich af, in een romantische 
bui en werpt de vraag gewoon op zijn blog: Parece que se trata de una 
compa guanaca, quien puede ayudar a identificarla? Het lijkt te gaan om een 
Salvadoriaanse compa, kan iemand helpen haar te identificeren? Binnen een 
paar uur kwamen er al aanwijzingen die wezen in de richting van El Salvador. En 
dat lokte weer een voornaam en een achternaam uit en zelfs een pseudoniem 
... 

De glimlach heeft een naam: Claudia.
Via het internet lukt het de webmaster daarna contact te leggen met ‘het 
meisje van de foto’. Natuurlijk eerst even verduidelijken wat de bedoeling 
is: het documenteren van de geschiedenis van de solidariteitsbrigades in 
de jaren tachtig. Over deze foto is buiten haar medeweten ongetwijfeld 
veel gespeculeerd door derden, maar dit is een eerbaar verzoek! Uit hun 
correspondentie volgt dan het ‘echte verhaal’ van Claudia. Daaruit, tot slot, 
onderstaande passages.

Claudia: ‘Ik was vijftien jaar op die foto en we waren in de UPE (8) La 
Estrella, Matagalpa. (...) Om precies te zijn nam ik deel aan de brigade van 
de Salvadoraanse jeugd, die weer onderdeel uitmaakte van de internationale 
brigade van de FMJD. Het kenmerkende is dat we allemaal in Nicaragua 
verbleven en het voorrecht hadden om de sandinistische revolutie te (be)leven, 
ons onder te dompelen in de geestdrift van de solidariteit. 
Hoe de Nicaraguanen ons verwelkomden, dat was [voor hen] een beetje een 
terugkeer naar die solidariteitsgevoelens en een herbeleving van het begin 
van sandinistische revolutie. En natuurlijk het in de praktijk brengen van het 
internationalisme.
In mijn hart ben ik Nicaraguaanse. Mijn ouders zijn Salvadoraans, maar toevallig 
ben ik geboren in Nicaragua, in Matagalpa om precies te zijn. Wat dat betreft 
denk ik dat toen mijn ouders terugkeerden naar El Salvador, het niet in hun 
hoofd is opgekomen dat ik ooit nog terug zou gaan [met een brigade]. Maar 
wat was het mooi om het land waar ik geboren ben te leren kennen. Bella 
Matagalpa!
Ik heb niet veel anekdotes, want de eerste keer dat ik naar de koffiepluk ging 
was ik vijftien jaar oud en de tweede keer was op mijn zestiende. Het was voor 
mij een grote ervaring, want eigenlijk is het heel hard werken als je nog nooit 
gewerkt hebt, maar het heeft me veel kracht gegeven in mijn verdere leven.’

Eindelijk heeft de lach van de omslagfoto een naam en een verhaal ... Het 
verhaal van Claudia maakt onderdeel uit van een mooi stukje gezamenlijke 
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geschiedenis, zo houdt de webmaster ons voor, 
maar de brigadisten die naar hun thuislanden 
terugkeerden hadden wel ‘moeilijkheden om 
hun verhaal te delen en begrip te vinden in een 
afkalvende solidariteitsbeweging en om de draad 
weer op te pakken in de realiteit van alledag waar 
de strijd moest doorgaan’.

samenstelling: Herman Fitters

Noten:
(1)Daniel Ortega: één van de oprichters van het FSLN 
(Frente Sandinistische de Liberación Nacional) dat de 
macht overnam in 1979. In 1984 werden er voor het eerst 
verkiezingen gehouden in Nicaragua, die Ortega met 63% 
van de stemmen wist te winnen. Op 10 januari 1985 werd 
hij als president ingehuldigd. Hoewel de verkiezingen 
volgens internationale waarnemers eerlijk waren verlopen, 
beschuldigden de VS Ortega van verkiezingsfraude en 
erkenden de uitslag niet. Ortega was president tot 1990 en 
opnieuw van 2007 tot heden. 
(2)Silvio Rodríguez: Cubaans singer-songwriter bekend van 
onder andere Canción Urgente Para Nicaragua
(3)ATC, Asociación de Trabajadores del Campo: vereniging 
van landarbeiders; verbond van Nicaraguaanse boeren
(4)BEP, Batallones Estudiantiles de Producción: 
koffieplukbrigades bestaande uit adolescenten/middelbare 
scholieren die meehelpen bij de koffieoogst
(5)JS 19, Juventud Sandinista 19 de julio: sandinistische 
jeugdbeweging.
(6)AK: het bekende aanvalsgeweer van Russische makelij, 
AK-47, ook wel Kalasjnikov genoemd, naar zijn ontwerper
(7)FMJD, Federacion Mundial de Juventud Democratica, 
mondiaal samenwerkingsverband van organisaties uit de 
bevrijdingsbeweging en het anti-imperialisme
(8)UPE, Unidad de Produccion Estatal: koffieplantage van 
de staat, gevolg van nationalisatie(s) na de revolutie in 
1979

bronnen:
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/

2017/02/20/brigada-italiana-matagalpa-1985/

2017/07/14/las-brigadas-augusto-cesar-sandino-de-la-fmjd-matagalpa-1985-1987/

2017/04/26/claudia-en-la-cumplida-recuerdos-de-matagalpa-1985/

2017/02/22/una-sonrisa-en-el-cafetal-matagalpa-1987/

Claudia
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Vrouw zijn in Nicaragua!
Portretten van Ingrid González

en Rosa Amelia Yesca
In vroeger dagen was het een ongeschreven regel dat vrouwen thuis waren en de zorg 
voor het huishouden en de kinderen op zich namen. Tegenwoordig is het ook in Nicaragua 
algemeen geaccepteerd dat vrouwen een bijdrage leveren aan het familie-inkomen of zelfs 
kostwinner zijn. Mannen zijn meer bereid om ook de zorg voor de kinderen op zich te nemen. 
Het huishouden lijkt nog de verantwoordelijkheid van de vrouw te blijven.

Het kost weinig tijd om op straat vast te stellen dat Nicaraguaanse vrouwen 
sterk zijn, in meerdere opzichten. In de bus zie je hen, met een paar peuters 
aan de rokken, hun koopwaar aan de man brengen, met manden op het hoofd 
volgeladen met zelfgemaakte koekjes, tortilla’s, fruit of frisdrank proberen ze 
elke dag een bescheiden inkomen te vergaren. Op het platteland kom je jonge 
moeders tegen die op deze manier kilometers ver met emmers water sjouwen. 
Maar je ontmoet ook veel fabrieksarbeidsters, leerkrachten, verpleegkundigen 
en vrouwen met een kantoorbaan.
Soms kom je een vrouw tegen in een beroep dat vaak door mannen wordt 
uitgeoefend. Ook in Nicaragua breidt het aantal vrouwen dat een niet zo voor 
de hand liggend beroep uitoefent zich uit. 
In de komende periode komen enkele van deze vrouwen aan het woord in de 
¡Cómo No!
Deze keer buschauffeur Ingrid González en kok Rosa Amelia Yesca.

Ingrid González, 25, buschauffeur

Achter het stuur zitten van een stadsbus in Managua betekent een grote 
verantwoordelijkheid. Voor Ingrid González is het een passie die al begon toen 
ze nog heel klein was. Ze is een van de weinige vrouwelijke chauffeurs op de 
busroutes in de chaotische hoofdstad van Nicaragua. Reacties van reizigers laten 
niet op zich wachten. Veel mensen complimenteren haar, maar anderen werpen 
haar een afkeurende blik toe. Op de bestuurdersplaats zit meestal een man, 
maar González zegt: ‘Wij vrouwen kunnen het ook.’
De reizigers die instappen in ‘haar’ bus zijn onder de indruk van la Chela 
(de Witte), zoals ze haar noemen. Ze zijn haar dankbaar dat ze voorzichtig 
rijdt en vriendelijk is, zegt ze zelf. Het lastigst om mee om te gaan vindt 
ze de onvoorzichtigheid van voetgangers en passagiers, het spitsuur en de 
roekeloosheid van andere bestuurders. González heeft een jong zoontje, en 
wanneer ze niet rijdt geniet ze van de tijd die ze met hem kan doorbrengen.

Dit is haar verhaal:
‘Mijn naam is Ingrid Vanesa González, ik ben 25. 
Ik werk als chauffeur op de stadsbus in Managua.
Ik ben begonnen met rijden toen ik veertien jaar 
was. Ik kreeg steeds meer het idee, toen ik wat 
ouder werd, dat ik een bus wilde besturen. Dus 
ik begon van heel klein af aan met rijden, eerst 
lichte voertuigen, en later, toen ik zeventien 
was wilde ik wel eens een bus proberen, en ik 
vond het leuk. Ik probeerde het een paar keer, 
en ik meende dat ik het kon, dus toen kreeg ik 
er schik in en zo is het allemaal begonnen. En 
toen heb ik er mijn zinnen op gezet dit werk te 
kunnen doen, en dat is me gelukt. En op mijn 
22ste zat ik al achter het stuur op de bus.
Het raakt de mensen wel, soms iets te erg zelfs. 
Ze complimenteren me, zeggen dat ik super rijd, 
zonder schokken, want er zijn chauffeurs bij wie 
de mensen zich bezeren, bij plotseling remmen. 
Maar ik niet, ik rijd heel rustig, ik neem mijn tijd 
voor de mensen als ze uitstappen. Voordat ze 
uitstappen feliciteren ze me en als ze instappen 
zijn ze onder de indruk en zeggen “wow, een 
vrouw”… Er zijn machistische mensen. Soms zit 
ik toevallig achter het stuur en kom ik van die 
seksisten tegen, die laten dan hun afkeuring 
blijken of ze zijn onvriendelijk tegen me En 
verder heb je de dagelijkse uitdagingen voor 
chauffeurs, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die 
de bus aanhouden, die soms de bus uit rennen, 
daar moet je dus goed op letten ... het verkeer, 
de spits ... soms is het heel moeilijk; maar het is 
te doen.
We kunnen niet alleen het huishouden doen, 
we kunnen ook werken, ongeacht wat, wij 
vrouwen kunnen werken als buschauffeur, 
als timmervrouw, er is allerlei soorten werk 
dat mannen doen en wat wij vrouwen net zo 
goed kunnen. Vrouwen moeten altijd werken. 
Welk werk maakt niet uit, het kan mannen- of 
vrouwenwerk zijn, dat maakt niet uit, maar 
soms zijn er vrouwen die dat idee in hun hoofd 
hebben van ‘alleen maar huisvrouw’ kunnen 
zijn.
Vrouw zijn betekent voor mij werken én je 
wijden aan je kinderen, en in je vrije tijd houd 
je je uiteraard bezig met het huishouden. Ik zie 
mezelf als werkende en sociale vrouw, ik houd 
ervan vriendelijk te zijn tegen de mensen.’

vertaling: Jan-Pieter Schaper
bron: Niú

Ingrid González
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Dit is haar verhaal:
‘Mijn naam is Rosa Amelia Yesca Guido, ik 
ben vijftig jaar oud, en ik doe zo’n beetje van 
alles wat. Ik maak taarten, gebak, broodjes, 
maaltijden, zeg maar à la carte, geroosterd vlees. 
Zaterdags heb ik gefrituurde snacks, op vrijdag 
maak ik nacatamales. Ik heb er mijn gezin, mijn 
kinderen mee vooruit kunnen helpen, maar … 
het is een behoorlijke inspanning. Maar goed, ik 
heb er mijn kinderen mee kunnen laten studeren. 
Je zou kunnen zeggen dat het een vergissing 
was om met zeventien jaar te trouwen, ik ben 
erg jong getrouwd en dat huwelijk werkte niet 
zoals ik had gehoopt. Mijn man heeft een tijdje 
gewerkt, maar later niet meer, hij is gaan drinken 
en toen begonnen de problemen thuis. En als je 
dan de noodzaak ziet, nou ja, je moet vooruit 
zien te komen en kijken hoe je je kinderen op 
weg kan helpen, dat die niet zonder opleiding 
blijven zitten, want dat is mij ook overkomen. 
Door zo jong te trouwen heb ik mijn studie 
afgebroken. Ik was maar een maand voor mijn 
afstuderen, ik studeerde voor klinisch laborante, 
dat was in die tijd een technische studie, als ik 
die had kunnen afmaken ... Maar omdat er veel 
obstakels waren, ik had al twee kinderen, ik 
moest het gezin onderhouden, en nou ja, toen 
besloot ik niet door te gaan met mijn studie.

Ik zeg niet dat het leuk is om nadat je een studie 
hebt gevolgd nacatamales te gaan maken. Toen 
ik buiten mijn bordje ophing, deed het me pijn 
en dacht ik: wat ben ik aan het doen? Als ik mijn 
studie had afgemaakt, had ik een goede baan 
kunnen hebben, maar dit was het middel dat 
ik heb gevonden om mijn hoofd boven water 
te houden, om vooruit te kunnen komen. Het 
was ook het middel waardoor ik me toch kon 
ontwikkelen en het gevoel kon hebben dat ik 
iets kon doen, om op z’n minst te voorzien in 
het levensonderhoud dat mijn gezin nodig 
heeft. Het komt erop aan je niet uit het veld te 
laten slaan door de moeilijkheden, te denken 
dat overal een oplossing voor is en dat, afgezien 
van dat alles moeilijk is, afgezien van dat alles zo 
duur is, de liefde voor je kinderen, voor je gezin, 
ervoor zorgt dat je alle moeilijkheden te boven 
kunt komen. 
In Nicaragua ... nou ja, ik denk, het is een arm 
land, nietwaar, dat mogen we niet uit het oog 
verliezen. Maar toch, met je creativiteit kun je 
wel degelijk vooruit komen.’

vertaling: Jan-Pieter Schaper
bron: Niú

Rosa Amelia Yesca, vijftig jaar, kok

Toen ze zeventien was had Rosa Amelia haar toekomst al uitgestippeld. Ze was 
net getrouwd en studeerde voor klinisch laborante. Haar gedachten gingen uit 
naar een gelukkig gezin, zoals in een sprookje. Maar het leven had iets heel 
anders voor haar in petto. Een kronkelige weg, vol hindernissen. Ze was 27 jaar 
lang getrouwd en kreeg twee kinderen met haar echtgenoot, die gedurende 
bijna het gehele huwelijk niet werkte.
Al heel vroeg raakte haar man verslaafd aan alcohol, en Rosa Amelia moest 
haar studie opgeven om haar gezin te onderhouden. Pennen en schriften 
werden vervangen door potten en pannen en ze ging koken, voor alle mogelijke 
gelegenheden: maaltijden op aanvraag, gebak, ’s avonds frituurwaren en 
nacatamales [populair Nicaraguaans gerecht: vlees en maïs in een bananenblad]. 
Zo lukte het haar om haar kinderen vooruit te helpen; haar dochter is nu lerares, 
haar zoon studeert voor pr-medewerker. Haar man is zes jaar geleden overleden.

Rosa Amelia Yesca

stadsbus in Managua

Nicaraguaanse vrouwen
verkopen fruit

nacatamales
foto’s: internet
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Nate
Nate, de opvolger van orkaan Maria, hield 

in oktober lelijk huis in Nicaragua en Costa 

Rica. Beide landen werden getroffen door 

zware regens. De tropische storm eiste in 

Midden-Amerika enkele tientallen levens. 

Er werd ook veel schade aangericht: wegen 

werden geblokkeerd, bruggen vernield en 

veel huizen zijn beschadigd als gevolg van 

aardverschuivingen en overstromingen.

In Nicaragua moesten duizenden mensen 

langs de kust worden geëvacueerd 

vanwege overstromingen. 

In Matagalpa vielen geen doden. De Río 

Grande, de rivier die door Matagalpa 

stroomt, is dit keer net niet overstroomt. 

Op een paar plekken is zij buiten haar 

oever getreden, maar ze heeft veel minder 

schade aangericht dan tijdens vorige 

extreme weersomstandigheden.

Tiende bridgedrive
Jawel, je ziet het goed, hij komt eraan. 

Voor de tiende keer hebben Berty en 

Martin zich bereid verklaard om de 

bridgedrive vorm te geven en wil het 

mooie buurthuis De Spijkerbeemden 

zijn deuren nog een keer voor ons 

openen. Dus noteer in je agenda: zondag 

21 januari van 12.00  tot 17.00 uur. Er 

worden twee zittingen gehouden van drie ronden met vier spellen Topintegraal. In de 

pauze zijn er hapjes. De opbrengst is voor het project Microkrediet voor Vrouwen.

Aanmelden kan bij Trees Schepens: 013 - 544 2807 of tread@home.nl

Uw aanmelding is definitief als uw inschrijfgeld à 10 euro pp is gestort op 

rek.nr. NL53 RABO 0170 2385 63 tnv Stedenband Tilburg-Matagalpa ovv bridgedrive 

en naam+partner.

Het is ons streven om zoveel mogelijk bridgers binnen te krijgen. Als jullie familie, 

vrienden, kennissen hebben die bridgen, maak hen warm voor deze supergezellige 

bridgemiddag.       Len Linthorst en Trees Schepens

Río Ochomogo (nabij Granada) treedde 
wel buiten haar oevers tijdens Nate

foto: Twitter de @Jasmnica

Agenda
• vrijdag 15 dedember 18-21 uur: kerstmarkt; 
 de  Stedenband Tilburg-Matagalpa staat met leuke spulletjes en  

 tweedehands boeken op de kerstmarkt van Amarant,    

 Bredaseweg 412.

• zondag 21 januari 12-17 uur: 10e bridgedrive, 
 Wijkcentrum de Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4; 

 inschrijving 10 euro.

• zondag 11 maart 11-15 uur:  spinningmarathon,  
 Basic Fit, Wagnerplein 3.

Spinningmarathon
De Koffiewerkgroep van de Stedenband organiseert een 

spinningmarathon op zondag 11 maart. Je kunt die dag van 

11.00 tot 15.00 uur spinnen bij Basic Fit op het Wagnerplein. 

Je huurt een fiets per uur en je kunt sponsors zoeken die jouw 

inspanning belonen. Dus trommel wat (sport)vrienden op en 

doe mee! De opbrengst is voor de koffieboeren in Matagalpa.

Voor meer info zie website: 

www.tilburg-matagalpa.nl/actueel/agenda

Basic-Fit op het Wagnerplein
foto: internet



192017 • nr 124

K
O

R
T 

N
IE

U
W

S

Murales
Ook dit jaar heeft de Stedenband weer een 

Nicaraguaanse muurschilder te gast. Tania (die 

ook de gevel van het pand aan de Korvelseweg 

beschilderde) is terug in Tilburg en heeft 

al een week samen met de kinderen op de 

Christoffelschool gewerkt. Inmiddels is zij op obs 

De Sleutel aan de slag gegaan. Op 8 december 

werd de mural bij de Christoffelschool onthult 

door wethouder Mario Jacobs.

Klimaatakkoord
Nicaragua zal het klimaatakkoord van Parijs toch ondertekenen. President Daniel Ortega kondigde onlangs aan 

dat het verdrag ‘spoedig’ wordt ondertekend uit solidariteit met landen die zijn getroffen door de gevolgen 

van klimaatverandering. Nu zijn alleen nog de Verenigde Staten en Syrië de enige landen die niet deelnemen. 

Nicaragua wilde het verdrag dat in 2015 werd afgesloten op de klimaatconferentie van Parijs aanvankelijk niet 

onderschrijven, omdat het verdrag niet ver genoeg gaat. Zo bevat het geen bindende maatregelen. Ortega 

stelde dat het verdrag de partijen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en milieuvervuiling tot 

niets verplicht. Hoewel Ortega alsnog wil tekenen, blijft hij dus sceptisch over het akkoord. Volgens hem 

moeten de rijke landen hun uitstoot van broeikasgassen inperken. Ook pleitte hij voor een schadeloosstelling 

aan de landen die het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering zonder er zelf 

oorzaak van te zijn. Nicaragua zelf staat volgens de Global Climate Risk Index op de vierde plaats in de lijst van 

meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. Tegelijk is het één van de landen met de laagste uitstoot 

aan broeikasgassen per capita.

‘Ortega verandert van mening en onder-
tekent het klimaatakkoord toch.’

cartoon: M. Guillén in La Prensa

Tania heeft hulp bij het maken van de mural
foto: Miranda van der Klaauw

rozen worden uitgereikt tijdens Tilburg Ten Miles
foto: Miranda van der Klaauw

Boekenmarkt en TTM
Hulde aan Stichting Boek winst! Dankzij hun prachtige 

voorraad boeken, die via ons netwerk overigens 

regelmatig wordt aangevuld, konden wij voor ruim 900 

euro boeken verkopen op de Tilburgse boekenmarkt. De 

geboekte winst gaat naar microkrediet voor vrouwen. 

Meer boeken zijn altijd welkom!

En ook bij de Tilburg Ten Miles lukte het weer om de 

ingekochte rozen met ‘vette’ winst te slijten aan het 

publiek. Dit keer is de opbrengst -bijna 2000 euro- voor 

de koffieboeren.
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