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Het is de zomer van 1993. Ergens in Matagalpa. We zijn te gast in 
een klasje met zo’n twaalf vrouwen die een alfabetiseringscursus 
volgen. Francis (een Nederlandse) geeft les. Het gaat over gender, 
over karakteristieken, als ik ‘t me goed herinner en Francis vraagt de 
vrouwen kenmerken van een vrouw te noemen. ‘Lang haar’, is de 
eerste reactie. Francis zegt dan: ‘oh, mijn man heeft ook lang haar’, 
gegiechel. ‘Oorbellen’, probeert een andere deelneemster; Francis: 
‘mijn man draagt ook een oorbel’, hilariteit alom. Het duurt nog een 
poos voordat iemand op borsten komt of vagina, eerst komen nog 
hoge hakken en lippenstift.
Ik herinnerde me dit plots weer door de SoyPicoRojo-beweging. 
Die ontstond toen Marlen Chow, een Nicaraguaanse sociologe en 
feministe, onlangs door de politie werd opgepakt toen ze meeliep 
met een demonstratie. Samen met anderen werd ze gevangengezet. 
Toen de politie haar tijdens een ondervraging vroeg tot welke 
organisatie ze behoorde, antwoordde ze ironisch: ‘tot de associatie 
van de vrouwen met de rode mond’; ze had namelijk haar lippenstift 
te voorschijn gehaald, haar mond rood geverfd en de lippenstift 
heimelijk aan haar medegevangenen doorgegeven. Toen zij op hun 
beurt ondervraagd werden, hadden ook zij een rode mond.
Sindsdien worden de sociale media overspoeld door foto’s van rood 
gestifte monden, van vrouwen én mannen, als vorm van protest tegen 
de regering Ortega en meer specifiek als middel om de vrijlating van 
de politieke gevangenen te eisen. Het levert mooie plaatjes op: een 
Nicaraguaanse man met een stoppelbaard en knalrood gestifte lippen. 
Hoe schrijnend ook de reden, ik moest er toch om glimlachen.
Fijne feestdagen allemaal!

Marian
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In Estelí –de zusterstad van Delft- werkt ene Herman van der Velde, een Belgische leraar die 
zich al 35 jaar bezig houdt met onderwijs en vorming in Nicaragua. Hij is dit najaar enige tijd 

in België en bezoekt Delft om zijn verhaal te vertellen op uitnodiging van de vrijwilligers 
van de Stedenband Delft-Estelí.

Hét recept voor Nicaragua:
de dialoog?

Er is enige huiver in Delft, omdat Herman het beleid 
van de regering, dat onder zware kritiek staat, 
verdedigt. Herman beschouwt zichzelf als sandinist, 
wil onder geen beding Ortegist of Danielist 
genoemd worden. Op dit moment is –volgens hem- 
een middenpositie in het land uitgesloten: je bent 
óf voor óf tegen. Herman bevindt zich in Delft dan 
ook ‘in het hol van de leeuw’. We gaan zien wat hij 
te zeggen heeft, maar eerst gaf één van de Delftse 
vrijwilligers een korte situatieschets:
Nicaragua bevindt zich in een diepe crisis. De 
aanleiding was het negeren van de bosbranden door 
de regering en het bezuinigen op de pensioenen. Er 
zijn grote aantallen doden (meer dan driehonderd) 
en duizenden gewonden gevallen. Ook zijn er 
talloze ontslagen om politieke motieven, barricades 
op de hoofdwegen, crisis in de gezondheidszorg 
en het onderwijs, er zijn mensen gevangen gezet 
om politieke motieven, er vinden martelingen 
plaats. Het grote aantal emigranten –met name 
naar Costa Rica, er is sprake van zo’n tweehonderd 
per dag- is buiten proportie: Zestien procent van 
de Nicaraguanen verblijft buiten het land. Er zijn 
200.000 banen verloren gegaan, de toeristensector 
ligt plat, het Bruto Nationaal Product is met vijf 
procent gekrompen. Een dramatisch panorama voor 
een toch al getroffen Nicaraguaans volk.
Herman bestrijdt deze schets, omdat er volgens 
hem internationaal een campagne gaande is 
tégen de regering van Daniel Ortega. Er zijn grote 
verschillen tussen de gegevens die men toont.  
Het is een feit, dat de problemen door beide 
partijen zijn veroorzaakt. Zo zijn er ook doden 
aan regeringszijde; dáárover wordt in de pers 
amper gesproken, de vernielingen door vandalen 
zijn ernstig, hulpverleners –zoals ambulance en 
brandweer- worden door deze vandalen aangevallen 
en belet hun werk te doen. Kortom: de feiten 
worden selectief gepresenteerd. Het resultaat is een 
enorme polarisatie.
De nadruk van Hermans’ verhaal ligt op het 
doorbreken van die polarisatie, die zelfs in families 
en ook in straten en wijken zeer merkbaar is. 
Hermans’ activiteiten zijn gericht op het methodisch 
toe werken naar een dialoog. Zo organiseert 
hij vanuit het ministerie van Onderwijs (MINED) 
bijeenkomsten met mensen om het te hebben over 
de ontstane situatie. Hij beschrijft de werkwijze: De 
aanwezigen krijgen ieder een aantal vragen, die 
anoniem op papier beantwoord moeten worden, 
over wat ze denken en voelen betreffende de 
situatie. De antwoorden worden verzameld en 
anoniem uitgedeeld onder de aanwezigen, waarna 

er rollen –ook weer willekeurig- verdeeld worden van voor- en tegenstanders. 
De ‘spelers’ worden geacht in de huid van die rol te kruipen en het standpunt 
zonder discussie naar voren te brengen, los van het oorspronkelijke eigen 
standpunt. Het is een manier –volgens Herman- om een poging te doen 
empathie op te brengen voor het ándere standpunt. De eindvraag: wat zijn 
volgens jou van beide ‘kampen’ de gemeenschappelijke doelen? Bijvoorbeeld: 
‘we willen dat er geen doden meer vallen’, of ‘iedereen moet weer zonder angst 
op straat kunnen lopen’. Deze educatieve praktijk vindt Herman wezenlijk als 
bijdrage aan het verminderen –liefst opheffen-  van de polarisatie. Steeds meer 
groepen overal in het land gaan aan de slag met deze methode. Een hoopvol 
teken, hoe lang de weg ook nog moge zijn. De methodiek zoals Herman die 
beschrijft is slechts een detail, als je die afzet tegen wat er in het land speelt.

Het was wachten op het moment dat er vragen en opmerkingen kwamen. 
Niet iedereen was het eens met Herman, het perspectief, het belang en de 
eigen ervaring (en ook van de eigen familie bijvoorbeeld) wegen zwaar. De 
bereidheid tot samenwerken is cruciaal, déze bereidheid is echter ver te zoeken. 
Elke poging is belangrijk, bovenstaande methode is er een. Herman noemt 
als voorwaarden voor een normalisatie: de kunst verstaan van het luisteren, 
het willen begrijpen van de ander, het tonen van een empathisch vermogen, 
het aangaan van een persoonlijk engagement, de bereidheid tot delen en de 
overtuiging dat je het nooit alleen kunt. Hij als ‘volksopvoeder’ ziet hierin zijn 
belangrijkste taak, los van zijn eigen overtuiging: het bewerkstelligen van de 
dialoog en voorwaarden scheppen voor samenwerken. >>

Herman vande Velde
foto: internet



4 2018 • nr 127

De urgente vraag rijst: Hoe kan men samenwerken als er een gewelddadige 
repressie van de kant van de regering is? Als de sandinisten –aan de macht- de 
democratie aan hun laars lappen? Als er politieke gevangenen zijn? Als ze elke 
dialoog boycotten? Als de ‘linkse’ retoriek niet  herkend wordt in de praktijk? 
Als Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo zover van het volk afstaan? 
Als er een taal gebezigd wordt, die nogal dubbelzinnig is, zoals ‘PLOMO’ –dat 
betekent in straattaal: ‘de kogel’ en het wordt nu “Patria Libre O MOrir” –
niemand die de afkorting zo kent.
Herman werd bestookt met ándere meningen en opvattingen. Het verdedigen 
van de regering is een moeilijk verhaal, zo niet onmogelijk. Daniel Ortega en 
Rosario Murillo zijn hun geloofwaardigheid kwijt, ze staan te ver af van het volk. 
Ikzelf zou zeggen: het sandinistisch project zou gerehabiliteerd moeten worden 
met bekwame leiders en leidsters, die weten wat nodig is voor het mooie 

Nicaraguaanse volk en die ook weten hóe daarop 
een beleid te maken en uit te voeren. Er is nog een 
lange weg te gaan. Wel is duidelijk dat iedereen in 
Nicaragua de onzekerheid, de angst, de onveiligheid 
meer dan beu is.
Respect, elkaar uit laten praten, luisteren naar de 
ander: ook wij in Delft tijdens deze bijeenkomst 
op een herfstachtige koude oktoberavond hebben 
het in praktijk gebracht, wellicht het begin van een 
dialoog.

Toon Oomen

Ortega
foto: AFP

Maandenlang dreunden heftige protesten van studenten en van anderen 
door Nicaragua. De regering van president Daniel Ortega sloeg de 
demonstraties neer. Grof geweld van politie en van regeringsgezinde 
knokploegen kostte in enkele maanden tijd honderden mensen het leven.
Waren de protesten een schreeuw om vrijheid en rechtvaardigheid die 
door een autocratisch bewind met grofheid werd verpletterd? Of waren de 
demonstraties een onderdeel van een soort staatsgreep, geregisseerd vanuit 
de VS en bedoeld om een progressieve regering beentje te lichten? Westerse 
media propageren duidelijk het eerste verhaal. Onder linkse mensen is het 
tweede verhaal redelijk wijd verbreid(1). Moeten we tussen deze verhalen 
kiezen? Of zit het nog anders in elkaar?

Terechte opstand
of rechtse staatsgreep?

De protesten in Nicaragua
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Laten we de gebeurtenissen eens terughalen. 
Protesten kwamen op gang nadat Ortega een 
hervorming van de sociale zekerheid probeerde 
door te voeren. Die zou een verhoging van sociale 
premies en een vermindering van pensioenrechten 
inhouden. Reden tot woede, en die kwam er 
dan ook. Kleine groepen gepensioneerden, maar 
vervolgens vooral studenten, kwamen in actie. 
Repressie deed de volkswoede groeien, leidde tot 
fellere protesten waartegen nieuwe onderdrukking 
werd ingezet. De hervorming zelf was asociaal, maar 
niet heel verregaand. Ortega had onderhandeld 
met de werkgeversorganisatie Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP) die veel verdergaande 
neoliberale maatregelen had gewild, conform de 
gangbare IMF-dictaten. Datzelfde COSEP ging 
vervolgens de protesten steunen. Een dubbelzinnige 
opstelling. Waar voor veel demonstranten de 
maatregel de verkeerde kant op ging, daar was 
voor COSEP de richting van de maatregelen prima. 
Ze waren alleen niet hardvochtig genoeg. Dat zag 
er uit als een poging vanuit de zakenwereld om de 
protesten te benutten als breekijzer om rechts beleid 
door te drukken. Het doet aan de oprechtheid 
van boze demonstranten niet af. Het liet wel zien 
hoe achter de schermen een rechtse agenda de 
protestbeweging beïnvloedde.

De ruggengraat van de protestbeweging vormden 
niet de gepensioneerden, de rechtstreeks 
getroffenen. Gangmakers waren vooral studenten, 
in grote aantallen en opmerkelijke felheid. Voor 
mensen die in de protesten een rechts complot 
zagen was dit dubieus: als de woede echt om 
pensioenen ging, dan zou je oudere mensen op 
straat verwachten, niet de studerende jeugd. Ik 
vind het geen overtuigend bezwaar. Jonge mensen 
hebben ouders en grootouders, en hebben die 
zien zwoegen. Is het vreemd dat zij opkomen voor 
een oudere generatie als die met extra armoede 
en onzekerheid wordt bedreigd? Bovendien hopen 
jonge mensen, als ze oud worden, ook nog iets van 
pensioen te krijgen.

Sociale zekerheidsafbraak was de aanleiding van de opstandigheid. De diepere 
oorzaak was de steeds autocratischer wijze van regeren van Ortega, de 
manier waarop hij verkiezingen naar zijn hand liet zetten zodat zijn FSLN-partij 
maar bleef ‘winnen’, het neerslaan van oppositie, en ook allerlei specifieke 
beleidsmaatregelen. Een zeer onvoldoende bestrijding van bosbranden was 
al een grief. Het doordrukken van een gepland kanaal, tegen verzet van 
plaatselijke bewoners is, was een andere. De sociale zekerheidsmaatregel was 
de spreekwoordelijke druppel. Dat bij het uitbreken van een opstand jonge 
mensen, studenten veelal, zich met jeugdig elan in de strijd storten, dat zien we 
keer op keer in land na land. Nee, het feit dat studenten gangmakers waren in 
een protest om pensioenen te redden, is geen goede reden om de opstand als 
onoprecht en door rechts gemanipuleerd af te doen.
Datzelfde geldt voor het feit dat een aantal studentenleiders contact had 
met uiterst rechtse politici in de Verenigde Staten. Zoiets is weliswaar kwalijk. 
Nooit waren de VS een vriend van de vrijheid van de arme Nicaraguaanse 
bevolking. Keer op keer stonden de VS aan de kant van het onrecht: toen de 
VS dictator Somoza in het zadel hielp houden en toen de VS de revolutie van 
1979 met Contra-terreur en embargo de nek om hielp draaien, om over eerdere 
Amerikaanse militaire interventies maar te zwijgen. Wie als oppositieleider steun 
zoekt bij die VS, en dan nog wel in de rechtervleugel, die discrediteert zichzelf. 
Maar is daarmee het hele volksverzet gediscrediteerd? Zijn daarmee de grieven 
van al die demonstrerende, barricades bouwende en universiteiten bezettende 
mensen daarmee onzin? Is hun opstand onterecht en onjuist? Dat lijkt me geen 
rechtvaardige conclusie.

De opstand was meer dan een door COSEP en rechtse studentenleiders 
gedomineerd project. Opmerkelijk is niet hoeveel greep gevestigde en rechtse 
instituties -COSEP, de Katholieke kerk en de rechtse oppositiepartijen- op de 
protesten hadden, maar juist hoe weinig. Vooral aan universiteiten was van 
aanzienlijke, horizontaal opgezette zelf-organisatie sprake. Men sprak van een 
beweging van autoconvocados: mensen waren door zichzelf bijeen geroepen, 
niet van hogerhand op de been gebracht. Een streven naar autonomie, directe 
zeggenschap, revolutionair zelfbestuur manifesteerde zich, van mensen die niet 
alleen een president ten val wilden brengen maar ook het leven op universiteiten 
grondig wilden veranderen.(2) De implicaties daarvan waren revolutionair, niet 
rechts. Dat Ortega af diende te treden, vonden veel demonstranten. Dat er 
daarna nieuwe verkiezingen zouden moeten komen, lag in het verlengde. Dat 
via zulke verkiezingen rechtse, hard-neoliberale partijen de regering zouden 
overnemen, lag echter ook voor de hand. Een consistent linkse oppositie is er 
nauwelijks. Zo kan het dus verkeren dat een op zichzelf rechtmatige opstand 
tegen een autoritair bewind makkelijk een opstapje wordt voor een regering die 
zeker niet prettiger zal zijn dan die van Ortega. >>

José Adán Aguerri,
voorzitter van COSEP
foto: Youtube
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Pretenties vanuit de oppositie, enthousiast door westerse media opgepikt, 
deden de zaak ook geen goed. Over geweldloosheid, bijvoorbeeld. ‘Het is 
een volledig vreedzame strijd’, zo citeert The Guardian een activist(3). Onzin, 
demonstranten vochten terug met allerhande zelfgemaakte wapens. Overigens 
staan sympathisanten van het oorspronkelijke sandinisme -een beweging die de 
wapens opnam tegen de macht van destijds- niet sterk als ze dat geweld van 
demonstranten, die nu iets soortgelijks doen, veroordelen. Ook hoorde je wel 
eens dat Ortega ‘net zo erg was als Somoza’, de in 1989 verdreven dictator. 
Wie dat beweert, negeert de proporties. Voor elke door Ortega’s politie gedode 
demonstrant, vermoordde de Nationale Garde van Somoza er destijds honderd. 
Ortega staat aan het hoofd van een hardhandig en wreed optredende regering. 
Het schrikbewind van Somoza destijds was nog wel een ander verhaal.
Sommige linkse mensen vonden dat Ortega steun verdiende, als een kleiner 
kwaad. Voor deze mensen was niet het onrecht dat de regering de bevolking 
aandeed de kern. Voor deze mensen domineerden twee andere gezichtspunten. 
Ortega was min of meer links; vervanging door openlijk rechts was een stap 
de verkeerde kant op. En zijn regering had ruzie met de VS. Een val van Ortega 
was in hun optiek een victorie van die VS en hun kwaadaardige imperialisme. 
Het eerste punt verwart de Ortega van nu met de Ortega van de sandinistische 
glorietijd. Ja, ook toen had de sandinistische regering een autoritair karakter. 
Maar ze genoot vanwege de revolutie van 1979 brede steun en bereikte 
samen met een actieve bevolking forse sociale verbeteringen: landhervorming, 
coöperaties, onderwijs, gezondheidszorg. Contra-terreur en VS-intimidatie 
hielpen in 1990 rechts weer in het zadel. Mensen waren murw van de oorlog. 
Ze wisten dat hun voortdurende steun aan de sandinisten voor de VS reden 
zou zijn om die oorlog voort te zetten. Dus stemden ze niet meer voor die 
sandinisten.
De frustratie die opeenvolgende rechtse regeringen opleverde leidde uiteindelijk 
tot een verkiezingsoverwinning van Ortega en zijn sandinisten, die intussen 
echter vrijwel onherkenbaar waren veranderd. Het was nu een partij die het 
neoliberalisme voluit accepteerde en een deal met de Katholieke Kerk had 
gesloten waarmee het abortusrecht om zeep werd geholpen. Ja, Ortega 
beloofde arme mensen ook iets. Jullie stemmen op mij, mijn mensen leggen 
riolering bij jullie aan. Fooien in ruil voor stemmen. Een ‘preferentiële optie voor 
de armen’, heette dat dan. Patronage, geen revolutionaire rechtvaardigheid. Een 
tijdlang werkte het, en waar het niet werkte, deed intimidatie van de oppositie 
de rest. Ortega’s regering consolideerde zich tot een regime dat in essentie 
iedere linksheid allang kwijt is. Eric Toussaint brengt in een uitvoerig en zeer 
lezenswaardig artikel(4) in kaart hoe op het ene na het andere punt Ortega 
het neoliberalisme verregaand omarmt. En zo heel vijandig is de VS de Ortega-
regering niet gezind.

Er is dus geen enkele goede reden om die regering 
tegen de terechte verlangens van een getergde, 
verarmde en onderdrukte bevolking te verdedigen. 
Tegelijk is daarmee niets opgelost, zolang een 
val van Ortega niet die bevolking zelf, maar 
zijn rechtse politieke rivalen aan de macht zal 
helpen. Op termijn kan wellicht een versterking 
van de autoconvocados-organisatievorm en een 
bijbehorend idee van maatschappijverandering 
van onderop een uitweg bieden. Veel reden om te 
verwachten dat die neiging zich op korte termijn 
door zal zetten zie ik niet. Maar dat is nog geen 
reden om de dappere rebellen -niet de COSEP, 
niet de rechtse partijen en politici, maar wel de 
strijdende studenten en wijkbewoners- onze warme 
solidariteit te onthouden.

Peter Storm
(bovenstaand artikel verschijnt ook op ravotr.nl)

noten:
1 Een voorbeeld van een analyse waarin de protesten worden afgedaan als 

rechtse staatsgreeppoging is: Kevin Zeese, Violent Coup Fail in Nicaragua, 

Counterpunch, 24 juli 2018: https://www.counterpunch.org/2018/07/24/

violent-coup-fail-in-nicaragua/

2 Meer over de radicale stroming in de opstand op de website CrimethInc.

com, bijvoorbeeld Update from the Nicaraguan Insurrection: Horizontal 

Organizing vs. Left Neoliberalism and the Pitfalls of Nationalism, 21 mei 

2018: https://crimethinc.com/2018/05/21/update-from-the-nicaraguan-

insurrection-horizontal-organizing-vs-left-neoliberalism-and-the-pitfalls-of-

nationalism

3 Tom Phillips, The Nicaraguan Students who became reluctant rebels: ‘I‘m 

no longer the same’. The Guardian, 10 juli 2018: https://www.theguardian.

com/world/2018/jul/10/nicaragua-students-reluctant-rebels

4 Eric Toussaint, Nicaragua: The Evolution of the Government of President 

Daniel Ortega Since 200’, Counterpunch, 16 augustus 2018: https://www.

counterpunch.org/2018/08/16/nicaragua-the-evolution-of-the-government-

of-president-daniel-ortega-since-2007/

cartoon van Arcadio Esquival: ‘Ortega voor altijd’; in 2014 liet 
Ortega een grondwetswijziging doorvoeren die de limiet van 
twee ambtstermijnen voor een president afschaft

de nog jonge Daniel Ortega hier met Fidel Castro tijdens
een openingceremonie van een suikerfabriek op 11 January 1985

foto: Arturo Robles (AP)

demonstranten met allerhande zelfgemaakte wapens
foto’s: AFP



Wie is er morgen aan de beurt?

Als ik aan het werk ben heb ik wat afleiding. Ik probeer zo min mogelijk op mijn mobieltje 
te kijken, naar Facebook, naar WhatsApp, naar Messenger, want op vele momenten komen 

er berichten binnen, beelden, veel memes. Nicas zitten vol humor, uiten hun verdriet via een 
lach, schitterende muziek en teksten, schilderijen, kunst.
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Om zes uur thuis zet ik de tv aan. Switch van de ene 
zender naar de andere op zoek naar nieuws. Weer 
een ontvoering in de vroege ochtend, een jonge 
man op weg naar zijn werk in een ziekenhuis. In 
elkaar geslagen … achtergelaten. De vader van een 
veertigjarige man die eindelijk na zestig dagen even 
zijn zoon mag omhelzen: ‘we hebben met zijn allen 
gehuild’. Bisschop Baez heeft serieuze bedreigingen 
ontvangen, asesino, golpista conspirador 
(moordenaar, putschpleger, samenzweerder). Een 
verkoper van vlaggen is aangeklaagd wegens 
terrorisme: Hij verkocht de Nicaraguaanse vlag.
Ik kijk naar de foto’s van jonge mensen in blauwe 
gevangenispakken. De uitdrukkingen op hun 
gezicht: wezenloos, bezorgdheid, moed, vooral 
moed. ‘Zorg ervoor dat iedere minuut die ik hier zit 
het ten volle waard is’, was het bericht van een jong 
mens tegen een medegevangene die wel na een 
dag werd vrijgelaten.
Jonge meiden, jonge mannen, volwassenen, 
bejaarden, studenten, marktkooplui, 
fabrieksarbeiders, boekhouders, vaders, moeders, 
zonen, dochters, in blauwe gevangenissenpakken 
achter tralies, in bedompte hokken waar nauwelijks 
licht binnenkomt.

Wanneer komen ze bij ons in de straat, wanneer forceren ze de deur van 
ons huis? Bij buurtbewoners die aan de protesten hebben meegedaan, 
die blauwwitte ballonnen hebben opgelaten, buren van allerlei politieke 
kleuren, maar nu eensgezind achter het blauw-wit van de Nicaraguaanse vlag 
geschaard?
De ogen zijn geopend: je kunt niet aan de kant staan. Je bent voor, of je bent 
tegen … voor en tegens op de werkvloer, in de straat, in de familie, je verliest 
je beste vrienden. Je praat wat zachter want je weet niet wat je achterburen 
denken, of het verklikkers zijn.
Crisis in je hoofd, crisis in je lichaam; de repressie doet het werk. Je bent je 
vrijheid kwijt. Oké, je kunt je weer verplaatsen van de ene straat naar de andere, 
van de ene stad naar de andere. De barricades zijn opgeruimd, wat rest zijn de 
bloedvlekken op de straten en de pijn in het hart van duizenden familieleden, 
vrienden, ...
Ometepe, het eiland van rust is een nachtmerrie geworden voor de bewoners. 
Een politiemacht met honden, zoekt de hellingen van de vulkaan af naar 
eilandbewoners die moesten vluchten voor het politiegeweld omdat ze 
gedemonstreerd hadden. De laatste toeristen zijn er vertrokken.
Meer dan driehonderd artsen, verpleegkundigen en specialisten zijn ontslagen 
omdat ze mee hebben gedaan aan demonstraties, omdat ze gewonden hebben 
geholpen, hun levens hebben gered omdat de openbare ziekenhuizen hun 
deuren sloten, omdat de artsen en verpleegkundigen de opdracht kregen de 
golpistas niet goed te behandelen.
Ik zit vol emoties. De spanning, het onrecht, het staatsgeweld, de repressie, 
maar iedere dag sta ik weer op vol spanning over wat er vandaag weer 
gaat gebeuren. Het moeilijke is dat er geen uitzicht is op verandering; de 
machteloosheid die ik voel, ik kan en mag niets doen, ik ben buitenlandse en 
heb geen politieke rechten.

We zijn nu een paar weken verder. Vandaag heeft de vicepresidente Rosario 
Murrillo een nieuwe wet aangekondigd. Het is eigenlijk meer een plan: voor  
vrede en verzoening. Aan dat plan moet iedereen meedoen: op scholen, >> 

affiche met daarop de tekst 
‘Ik wil een kerst zonder politieke gevangenen’

gemaskerde demonstrant in Managua met een bord waarop staat
‘vrijheid voor onze politieke gevangenen’
foto: Oswaldo Rivas (REUTERS)



in kerken, op het werk; ook de politie, om de 
veiligheid van de burgers te garanderen. De politie, 
het meest repressieve staatsapparaat. Het echtpaar 
Ortega-Murillo verzint van alles om de protesten en 
de ideeën de kop in te drukken en het buitenland te 
doen geloven dat het hier vrede op aarde is.
Gisteren is de vlaggenverkoper tot meer dan zes jaar 
veroordeeld. 
Op 2 november, allerzielendag, als mensen hun 
doden herdenken, zijn zestien mensen opgepakt 
omdat ze het graf van hun geliefden in de blauwe 
witte kleuren van de Nicaraguaanse vlag hadden 
geschilderd of daarmee hadden versierd. Voor 
vrede en verzoening. De rechtszaak tegen de 
boerenleiders is opnieuw uitgesteld. Ze zitten in een 
zwaarbewaakte cel geketend aan kettingen, zonder 
zonlicht, zonder raam. Slechts een keer per week 
mogen ze voor vijf minuten naar buiten. Andere 
gevangenen hebben glasscherven en metalen 
splinters in hun eten gevonden. Vorige week zijn 
politieke gevangen in de vrouwengevangenis in 
elkaar geslagen door gemaskerde mannen. Ze 
protesteerden tegen de overplaatsing van een 
medegevangene. Vandaag zijn er twee mensen in 
Jinotepe ontvoerd door gemaskerde mannen. Wie 
is er morgen aan de beurt?

Er is niets normaal in Nicaragua, ook al wil het 
echtpaar dat doen geloven; ook al gaan mensen 
´s avonds weer de straat op -al is dat dan niet tot 
al te laat, ook al klinkt er weer live muziek uit de 
luidsprekers van het restaurant een straat verderop.
Meer dan 450 doden … we weten het niet 
precies,meer dan 3000 gewonden, verdwijningen,.
niemand weet hoeveel, meer dan 500 politieke 
gevangenen, meer dan 30.000 Nicas het land uit 
gevlucht. Het leven in Nicaragua is niet normaal.

naam van de auteur bij de redactie bekend
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huilend meisje tijdens 
een anti-regeringsdemonstratie

foto: Jorge Torres (EFE)

cartoon van de Nicaraguaanse CaKo,
‘verboden het volkslied te zingen, verboden ballonnen op te laten, verboden grafstenen te be-
schilderen met blauw en wit, verboden te demonstreren, verboden te protesteren, verboden met 
pico rojo (rood gestifte lippen; een nieuwe vorm van protesteren tegen de regering) rond te lopen; 
verboden kwaad te spreken van de goede regering, verboden … verboden te vergeten
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William I. Robinson, juli 2018

Te midden van het steeds verder instorten van het Ortega-Murilloregime, klampt een groot 
deel van internationaal ‘links’ zich vast aan de pathetische illusie dat de crisis op de een of 

andere manier een complot is, gesmeed door Washington om een regering te ondermijnen. 
Op dit moment is er een strijd gaande over het einde van het huidige regime en de 

toekomst van het land. Globaal samengevat zijn er in dit stadium drie kampen in dispuut:

Illusies van het ‘linkse’ front over het 
verval van het regime Ortega-Murillo

Het eerste kamp is het huidige bewind zelf. 
Ortega lijkt zich te verschuilen in zijn huis annex 
fort in El Carmen, zoals Somoza zich indertijd 
verschanste in zijn bunker in de maanden voor zijn 
omverwerping door de volksopstand in juli 1979. 
Ortega is geïsoleerd en wordt steeds verder in 
het nauw gedreven. Hij kan nog rekenen op een 
kleine achterban van sandinisten die hun partij in 
de laatste twee decennia niet de rug toekeerden, 
een basis die nog eens aanzienlijk inkromp na de 
massale uitstroom van oud-strijders toen in april dit 
jaar de opstand uitbrak.
Maar belangrijker is dat Ortega beschikt over 
gemaskerde paramilitaire groepen die door 
zijn regime zijn bewapend en georganiseerd. 
Deze schimmige ordetroepen functioneren als 
afschrikmiddel en opereren parallel aan de politie en 
naar blijkt ook aan het leger, alhoewel deze laatste 
voor het merendeel niet in het conflict betrokken 
was. Als deze ordetroepen niet ontwapend worden 
dan zal Nicaragua op vergelijkbare manier als de 
Noordelijke Driehoek (Guatemala, Honduras en 
El Salvador) te maken krijgen met georganiseerde 
misdaad, bendes en paramilitair geweld, naast 
corruptie en plundering van het transnationaal 
kapitaal door de machthebbers van het land. Sinds 
enkele weken is er een uittocht op gang gekomen 
van migranten die het land verlaten.
De strategie van het regime is het van onderaf 
uitputten en ontwrichten van het verzet door 
middel van een constante, geringe, soms pittige 

repressie. Tegelijkertijd vinden er onderhandelingen plaats met de bourgeoisie 
en de Verenigde Staten over een ‘zachte landing’, die het de regering en haar 
aanhangers mogelijk maakt om hun economische belangen te behouden en om 
zichzelf politiek te hervormen en mee te doen aan de verkiezingen -die volgens 
plan vervroegd zullen worden van 2022 naar begin volgend jaar. Niettemin heeft 
het regime zijn rechtmatigheid verloren en dat kan niet teruggedraaid worden.

Het tweede kamp bestaat uit studenten, jongeren en boeren die tegen 
de bouw van het interoceanische kanaal zijn. Daarbij hebben groepen uit 
de volksbuurten van Managua en andere steden, die hun kostje bij elkaar 
sprokkelen in de omvangrijke informele sector, zich erbij aangesloten. 
In april dit jaar hebben deze groepen de opstand, die de regering en de 
bourgeoisie verraste, gelanceerd. Maar een verzet lanceren is één ding, een 
contrahegemonie opzetten is iets anders. Helaas is een ‘links georiënteerde’ 
beschouwing door het ‘Orteguismo’ zodanig gemonopoliseerd en verstoord, 
dat er geen ander links georiënteerd discours van voldoende gewicht bestaat in 
Nicaragua. De volksgroepen onder aan de maatschappelijke ladder hebben geen 
eigen programma dat ze als betrouwbaar alternatief voor het huidige regime 
zouden kunnen presenteren. Door deze realiteit zijn ze vatbaar voor manipulatie 
en coöptatie door het derde kamp.

Dit derde kamp bestaat uit de bourgeoisie die georganiseerd en gevormd is 
door de werkgeversorganisatie COSEP, de economische elite, het transnationaal 
kapitaal en de Verenigde Staten. Deze bourgeoisie was nauw verbonden 
met het regime en brak pas in mei dit jaar met Ortega toen duidelijk werd 
dat de regering zijn legitimiteit en haar capaciteit om te regeren en om de 
kapitalistische belangen te verdedigen kwijt geraakt was. Washington en 
de bourgeoisie vrezen niet zozeer de regering als wel een ongecontroleerde 
opstand van de armen en de arbeiders, wat zou kunnen uitmonden in een 
machtsvacuüm dat hun klassenbelangen bedreigt. >>

William I. Robinson
foto: internet

het echtpaar Ortega-Murillo
foto: AFP



Vanaf mei heeft de bourgeoisie in samenwerking met Washington getracht 
de volksopstand te confisqueren en een ‘zachte landing’ als strategie 
onder hun hegemonie te introduceren. Het volksverzet heeft constant druk 
moeten uitoefenen op de bourgeoisie om steun te krijgen voor stakingen en 
demonstraties. Momenteel is er een cruciale strijd gaande over het verloop 
van de anti-regeringsbeweging. Wie zal de leiding gaan nemen en wie zal 
de hegemonie uitvoeren over deze strijd? Welk post-Ortega scenario zal zich 
ontplooien?

De problematiek rondom het gebrek aan een gericht volksprogramma in 
Nicaragua en de afwezigheid van georganiseerde linkse groeperingen die een 
dergelijk programma hadden kunnen ontwikkelen, heeft zich verscherpt en is 
ontwricht door de onachtzaamheid van internationaal ‘links’, precies op het 
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gemaskerde paramilitairen die steun verlenen aan Ortega
foto: Especial

zwaarbewapende nationale politie
foto: internet

moment dat het globale kapitalisme voor een diepe 
structurele crisis staat en wereldwijd het 21ste-eeuws 
fascisme groeit.

vertaling: Joke Keuning

William I. Robinson is professor in Sociology and Global and 

International Studies aan de universiteit van California-Santa 

Barbara

web page: www.soc.ucsb.edu/faculty/robinson

photo web page: www.flickr.com/photos/wirobinson
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Op een zonnige herfstmorgen tref ik kunstenares Karina Tellez aan het werk met twee 
cliënten van Amarant en Jan Duijvekam van de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Zij leggen 

de laatste hand aan de schildering op de container van buurttuinproject Bij ons Achter & 
Amarant. Ook Frans Couwenberg is aanwezig als tolk, zodat ik in gesprek kan met Karina.

Karina Tellez
Karina is trots op haar land, Nicaragua. Ze komt 
uit de stad Estelí, die bekend staat om haar 
muurschilderingen. ‘Van jongs af aan was ik aan 
het tekenen en schilderen. Mijn broer Raphaël was 
mijn leraar,’ vertelt Karina. In Nicaragua werkt zij 
voor Funarte. Dit is een organisatie die kansarme 
jongeren een nieuw perspectief wil bieden. Ze 
werken met diverse programma’s waarin kinderen 
door het maken van kunst hun gevoelens leren 
uiten en hun verhaal kunnen vertellen. Zij worden 
aangemoedigd iets moois te creëren voor zichzelf 
en de omgeving waarin ze leven. De Stedenband 
Tilburg-Matagalpa steunt Funarte in de strijd tegen 
kinderarbeid door kunstenaars zoals Karina in te 
huren.

Gender Equality
Voor Karina is het heel belangrijk dat ze door haar 
werk de gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan 
uitdragen. ‘Mijn boodschap is dat je als vrouw wat 
kunt betekenen. Door mooie dingen te creëren en 
te werken aan een gezamenlijk resultaat kunnen 
vrouwen in zichzelf gaan geloven’, vertelt Karina. 
Gender Equality, één van de Global Goals, staat bij 
haar dan ook hoog in het vaandel.
Gender Equality als Global Goal is ook terug te 
zien op de schildering in de Spoorzone. Zowel 
Nederlandse als Nicaraguaanse meisjes hebben een 
prominente plaats op het kunstwerk. Een kunstwerk 
dat tot stand is gekomen in samenwerking met de 
cliënten van Amarant. ‘Het doel was om samen iets 
moois te maken voor de openbare ruimte waarin 
het staat’, legt Karina uit. Vandaag aanwezig 
zijn Jason en Anneke. Jason werkt doorgaans bij 
kringloopwinkel La Vida en is verantwoordelijk 
voor de waterval op het schilderij. ‘Op vakantie 
in Luxemburg en Italië heb ik veel watervallen 
gezien en ik heb ze ook al eerder getekend,’ aldus 
Jason. ‘Ik vind ze rustgevend.’ Anneke, die zowel 
bij La Vida als bij Woodworks werkt, heeft de 
bloemen gemaakt. Het kunstwerk is geïnspireerd 
op de ideeën die de cliënten van Amarant hebben 
aangedragen. Ook zijn er verwijzingen naar de band 
tussen Tilburg en Matagalpa.

Andere projecten
Het is voor Karina de eerste keer dat ze in Nederland 
is en ze heeft hier al meerdere plekken bezocht. 
Zo is zij, voordat ze aan het project in de Buurttuin 
begon, ook in Maastricht en Zoetermeer geweest. In 
Zoetermeer stond het project in het teken van een 
andere Global Goal: Het zorgen voor de aarde en 
‘Life Below Water’. ‘Tijdens de dag van >>

Karina Tellez op tournee
door Nederland

Buurttuin Spoorzone

aquarium met schildpadden
foto: Janneke Zwaan

Karina legt de laatste hand aan het werk
foto: Toon Oomen
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Ook op de school voor speciaal basisonderwijs Zonnesteen is hard 
gewerkt aan een nieuwe muurschildering. De oude was namelijk 
aan het verweren en de school wilde de band met Matagalpa wel 
levend houden. Kunstenaar Karina uit Nicaragua heeft daarom, op 
basis van tekeningen van de kinderen en samen met de kinderen 
(en Jan en Frans), een groot Global Goals schilderij gemaakt waarin 
Nederland en Nicaragua elkaar ontmoeten.
Op de foto is het kunstwerk net onthuld op de speelplaats van 
Zonnesteen.
Het project is mede mogelijk gemaakt door het LBSNN en een EU-
subsidie van Platforma.

het afval maakte ik, samen met kinderen, 
zeeschildpadden van het afval dat was ingezameld. 
Op karton schilderden we een aquarium dat 
als achtergrond diende voor de schildpadden’, 
vertelt Karina. Stichting Piëzo zorgt ervoor dat het 
kunstwerk op verschillende plaatsen tentoongesteld 
wordt. Op deze manier kan Karina bijdragen aan 
het promoten van de Global Goals.

Groei
Het bezoek aan Nederland is voor Karina een 
mogelijkheid om haar werk te tonen en haar 
idealen te verspreiden. Ze vertelt dat ze door dit 
bezoek, waarin ze ook contact heeft met andere 
kunstenaars, niet alleen groeit als kunstenares, 
maar ook als persoon. Ze is dan ook heel tevreden. 
Karina: ‘Maar nu moet ik gauw weer aan de slag, 
want het kunstwerk moet morgen af zijn. Dan komt 
de wethouder het onthullen.’

Janneke Zwaan

onthulling van de schildering in de Spoorzone
foto: Toon Oomen

het kunstwerk dat tot stand is gekomen door samenwerking met Amarant
foto: Toon Oomen

Karina Tellez
foto: Toon Oomen

de nieuwe muurschildering op Zonnesteen
foto’s: Jan Duijvekam

Karina met leerling
aan het werk op Zonnesteen
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Nieuw lokaal voor 
school in Waswalí 

Abajo
Begin november is in de gemeenschap Waswalí Abajo, langs de weg naar 
Sébaco, een nieuw, multifunctioneel klaslokaal in gebruik genomen. Op de 
feestelijke bijeenkomst waren diverse (bestuurs)leden van Stedenbandpartner 
Comité Mano Vuelta (CMV) aanwezig, vertegenwoordigers van MINED en de 
gemeente Matagalpa. Het project is gefinancierd door sponsoractiviteiten op de 
Tilburgse scholen Panta Rhei, Zonnesteen en Koolhoven en kreeg een premie 
van Wilde Ganzen.
De school kwam ruimte tekort en diende een aanvraag in voor een ‘dubbel’ 
lokaal; een gebouwtje dat uit twee kleine lokalen bestaat, maar waarvan door 
de flexibele wand in het midden één grote ruimte kan worden gemaakt, zodat 
er ook bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Comité Mano Vuelta wil met 
projecten als deze de situatie van kansarme mensen en kinderen verbeteren. 
Op een beter uitgeruste school kan ook beter les worden gegeven, zo is de 
gedachte. Het project begunstigt bijna 800 kinderen en 25 docenten. Ouders 
zijn betrokken bij de voorbereidingen en de bouw, de genoemde instanties 
leverden technici en hielden toezicht.
Behalve de bouw van het lokaal, zijn binnen dit project ook bijeenkomsten 
voor docenten van meerdere scholen gehouden onder de titel ‘Opvoeden met 
Tederheid’. Dit is een thema dat vanuit het ministerie van Onderwijs wordt 
gepromoot. CMV heeft de workshops voor de docenten georganiseerd om 
deze thematiek te versterken en te vernieuwen, zodat de docenten dit richting 
de ouders beter kunnen toepassen. Het gaat over zaken als communicatie, 
(huiselijk) geweld, omgang met mensen, pesten, enzovoort. De docenten vinden 
dit erg belangrijk en zijn enthousiast over de aandacht voor dit thema, omdat 
het ouders stimuleert om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun 
kinderen, thuis en op school.

Miranda van der Klaauw

foto’s: Comité Mano Vuelta
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De Stedenband op
de Tilburgse Kermis!

Het ligt niet voor de hand en we hadden ook nooit kunnen bedenken dat het mogelijk was, 
maar dankzij financiering uit Brussel (EU/Platforma) en met medewerking van het Landelijk 
Beraad Stedenbanden (LBSNN) en de gemeente Tilburg, bleek het haalbaar te zijn om een 
plekje op de Kermis te krijgen!

We werden gekoppeld aan het initiatief 
Lunalunaluna en bedachten een geschikte attractie: 
de vogeltjesrace. Dat zijn vier waterbanen waarin 
even zoveel Nicaraguaanse vogeltjes (al jaren de 
mascotte van de Stedenband) met behulp van een 
waterpistool vooruit kunnen worden bewogen. 
Deelnemers kiezen een van de Global Goals en 
worden uitgedaagd om hun vogeltje als eerste 
over de finish te krijgen. Medewerkers van de race 
voorzien deze van commentaar en maken het 
de deelnemers moeilijker door de finishlijn op te 
schuiven ... Tja, dat is in het echte leven ook zo: de 
Global Goals zijn niet zomaar behaald.
Mensen in aanraking brengen met de Goals, ze 
informeren over onze projecten en ze aanzetten 
tot actie, dat is wat er moet gebeuren en daarover 
gaan wij in gesprek. Na afloop gaan de deelnemers 
met hun doel op de foto. Deze foto krijgen zij 
gemaild en wordt, met hun toestemming, op 
facebook gezet. En de winnaar krijgt natuurlijk: een 
balsahouten vogeltje uit Nicaragua.
Maar het verhaal is nog niet klaar. Helaas ging 
Lunalunaluna niet door en kwamen wij daardoor 
wat verloren te staan aan de rand van de Kermis 
(Spoorzone). We hebben zelfs de hele attractie 
nog een keer afgebroken en weer opgebouwd om 
dichter bij de bezoekers van de braderie te staan. 
Uiteindelijk is het toch gelukt om kermisbezoekers 
te verleiden mee te doen met onze race. Een 
attractie met water was natuurlijk in deze warme 
zomer extra welkom.
Volgend jaar hopen we alsnog te kunnen aanhaken 
bij Lunalunaluna en zo nog veel meer mensen te 
bereiken met de Global Goals vogeltjesrace. Houd 
onze website of facebookpagina in de gaten!

foto’s: Miranda van der Klaauw
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Werken in een polikliniek
in Matagalpa

Voor mijn minor van de studie HBO-verpleegkunde mocht ik vijf maanden in Nicaragua 
verblijven. In deze periode werkte ik in de lokale polikliniek, Trinidad Guevara te Matagalpa, 

met als doel een kwaliteitsvoorstel te schrijven.* Het was een periode waar ik al maanden 
naar toe leefde.

Samen met Rob Couwenberg en de contacten 
die hij had via de Stedenband Tilburg-Matagalpa, 
hadden we alle belangrijke zaken voor deze 
wereldreis van tevoren geregeld. Eenmaal geland 
in Nicaragua kwam de broer van Rob (Stijn) mij 
ophalen op het vliegveld. Stijn bracht me naar 
Hostel La Buena Onda, waar hij eigenaar van is. De 
eerste nachten in Nicaragua bracht ik hier door. Stijn 
liet mij de stad zien en introduceerde mij ook op 
mijn toekomstige werkplek.

Hoewel ik me al een beetje verdiept had in de 
Spaanse taal, was het voor mij erg lastig om 
gesprekken te voeren in het Spaans. De eerste vier 
weken kreeg ik daarom de tijd om dit niveau op te 
schroeven. Dit deed ik door naar een Spaanse school 
te gaan. Deze school, genaamd Colibrí stoomde 
mij klaar om aan het eind van de vier weken 
goed genoeg Spaans te kunnen spreken om met 
patiënten en collega’s op mijn toekomstige werkplek 
te kunnen communiceren. Daarnaast had ik mijn 
woonplaats inmiddels ingeruild voor een Spaans 
gastgezin. Ik woonde bij een vrouw die bevriend 
was met de familie Couwenberg. Deze vriendelijk 
vrouw kende enkel Spaans, waardoor ik ook aan 

mijn Spaans kon werken na school. Naast dat mijn ‘gast-moeder’ me hielp met 
de taal, kookte ze ook drie maal per dag traditionele Nicaraguaanse maaltijden 
voor mij. Ik voelde me heel erg thuis bij haar. Ze zorgde als een moeder voor me 
en zo noemde ze me ook hijo.

Na alle Spaanse lessen begon voor mij de volgende periode, het werken in 
de polikliniek. Ik voelde me redelijk zelfverzekerd over mijn Spaans totdat ik 
in aanraking kwam met patiënten die in de buitengebieden van Matagalpa 
leefden. Deze mensen hadden een behoorlijk dialect en ik moest regelmatig 
aan collega’s vragen of zij dit voor mij konden vertalen in ‘algemeen 
beschaafd Spaans’. Het werken in de polikliniek was een heel gave ervaring. 
Ik mocht overal meekijken en meehelpen. Naast het werk in de polikliniek 
ben ik ook regelmatig meegegaan met een ambulance waarmee we naar de 
buitengebieden reden om mensen te vaccineren. Terwijl ik aan het vaccineren 
was, had ik een uitzicht over het prachtige landschap dat Nicaragua te bieden 
heeft. De collega’s waarmee ik werkte waren erg geïnteresseerd in wat ik deed 
en hadden zeer veel vertrouwen in mij, waarschijnlijk omdat ik uit de Westerse 
wereld kom. In mijn vrije tijd heb ik mij vermaakt met verschillende activiteiten, 
zoals boksen in een lokale boksschool, salsa dansen in een dansschool en op 
feesten, Toñas (Toña is een biermerk) drinken met vrienden in cafés en surfen in 
San Juan del Sur (een badplaats in Nicaragua). Kortom genoeg vertier.

Ik ben zeer dankbaar dat ik deze geweldige ervaring heb mogen 
meemaken. Het is iets wat ik nooit meer zal vergeten.

Wouter Leestemaker

* op dit moment zijn stages in Nicaragua niet mogelijk; ook reizen naar Nicaragua 
wordt afgeraden
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Even terug in de tijd
Bomen planten rond een school die nog niet af is

Uit het dagboek van Tineke en Miranda (van een combireis Costa Rica/Nicaragua, waar zij 
deel uitmaakten van de eerste milieubrigade van de Stedenband)

Zaterdag 31 juli 1999, Managua-Matagalpa
Vanochtend worden we opgehaald met de pick-
up. Het zou 9 uur zijn, het wordt iets later. Zo 
gaat dat hier. Herman en Ingrid blijven nog een 
dagje en gaan dan naar San Carlos. Ons vijven 
(Donna, Francine, Ruud, Mi en Ti) gaan achterop. 
Door de drukte en herrie van Managua naar de 
al snel wat rustiger wordende carretera richting 
Matagalpa. De door Mi beloofde bomen zijn hier 
ook. Prachtige ‘oude’ reuzen. We staan even stil bij 
een paar plekken die het zwaar te verduren hebben 
gehad met de orkaan Mitch (1998*) en nog steeds 
onder water staan. Langzamerhand wordt het 
bergachtiger, met mooie uitzichten. Warm wordt 
het ook. We passeren nog een paar dorpen en dán 
Matagalpa. Even wat geheen- en weer, dan worden 
we als eersten afgezet bij het huis van Gloria in de 
barrio Guanuca. Vlakbij is de markt en de rivier. Het 
huis ligt hoog en heeft een mooi uitzicht. Gloria is er 
niet, maar Luz Maria en haar dochtertje Josarie van 
elf maanden wel. We hebben een leuk kamertje met 
aan een kant een raam. De andere kant is open, 
met ijzeren spijlen. Nog wat onwennig pakken we 
uit, hier zullen we de komende weken doorbrengen.
Om ongeveer 18 uur is er een welkomstfeestje 
bij de Movimiento Comunal. We zoeken ons een 
weg door de stad, gaan nog even de markt op 
voor een rugzakje (die zijn hier bijna allemaal groot 
en stug). We worden hartelijk ontvangen op de 
markt: Wat spreken jullie? Wat kost het om naar 
Holland te gaan? Wat ben je groot! De vrouwen 
zijn een beetje brutaal, maar wel grappig. In de 
eetafdeling worden veel tortilla’s gemaakt en is het 
rokerig van het hout dat wordt verbrand. Overal 
zie je zakken met bonen. Het welkomstfeestje was 
een beetje langdradig bij tijden, maar wel erg leuk. 
Poppenkast, welkomstwoorden, twee dansjes, 
een lied, gedichten. De twee brigades stelden zich 
voor: Spanje en Nederland. Daarna eten en dansen 
en terug met zijn allen in de pick-up. Alle families, 
‘speciale’ moeders en veel straatkinderen waren 
aanwezig. Met Gloria terug naar huis, nog een tijdje 
zitten kletsen.

Zondag 1 augustus 1999
Rustdag, een van de weinige! Naar het centrum. 
De geldwisselaars waren blijkbaar ook vrij. Langs 
het comité lopend blijkt de deur open. Gloria 
(medewerker) is er, er moest iets aan de computer 
gebeuren. Even begroet en toen langs René, brief 
gebracht (René bezocht Tilburg in 1996, als leerling 
van een middelbare school). Gister hadden we hem 
al uitgebreid gesproken. Om 11 uur zouden we bij 
het hotel zijn, verzamelen en naar Selva Negra gaan. 
Bekenden begroet en toen op pad. Twee dronken 
mannen bij de bushalte, beiden proberen op hun 

de milieubrigade met Sergio bij de nieuwe wijk el Mirador, gebouwd na Mitch
foto: Herman Fitters

Ti, Ingrid en Andre grond aan het zeven voor de kwekerij
foto: Miranda van der Klaauw
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even uitrusten: Francine, Ruud, Donna, Milagros, Josefina en Ti
foto: Miranda van der Klaauw

de milieubrigade bezig met zakjes vullen
foto: Miranda van der Klaauw

manier indruk te maken op de ‘toeristen’. Bij Selva 
Negra maken we een wandeling en bewonderen de 
planten (Francine), vogels (Ti) en bomen (allemaal). 
Groot! Het is af en toe behoorlijk glibberig. De 
bellbird begeleidde ons met zijn ‘oink’ maar hij was 
wederom niet te zien. Mooie vlinders. Kortom, een 
prachtig bos en een leuke plek voor een borrel/
drankje/hapje. Ti vond het leuk eindelijk Selva Negra 
te zien. Wel vergelijkbaar met bossen in Costa Rica, 
maar toch leuk. Minder bijzonder, maar we zijn 
natuurlijk wel verwend nu, qua natuur.
Terug regent het, we krijgen een lift tot de carretera 
en wachten daar op de bus. Kunnen daar nog 
even genieten van een hanengevecht (nooit eerder 
gezien). Dan weer een lift terug, achter in de 
camión van de plaatselijke baseball-club. Weinig 
uitzicht, maar wel snel in Matagalpa.

Maandag 2 augustus
Om 8 uur (iets later dus) werkoverleg. Het hele 
programma doorgenomen, het zit al goed vol. We 
besluiten de enquêtes op te schuiven in verband 
met weinig Spaans sprekenden nog in de groep. Het 
programma is een combi van werken in kwekerijen, 
planten, enquêteren en ‘excursies’. Moeilijk om nog 
gaatjes te vinden voor andere dingen. Sergio (van de 
Movimiento) is een aardige en sympathieke man. Hij 
houdt wel van een grapje! ’s Middags gaan we met 
de pick-up door Mitch getroffen gebieden langs. 
Niet voor te stellen wat een ongelofelijke ravage het 
moet zijn geweest. Langs de rivier is het nog steeds 
een puinhoop. Hier en daar maakt men van de 
nood een deugd en zijn ze de grond aan het zeven 
voor bouwmateriaal. We zien plekken waar huizen 
hebben gestaan. Ook staan er nog huizen die 
eigenlijk geen huis zijn: stukken golfplaat en plastic. 
Als het regent stroomt het water naar binnen. Zij 
wachten nog op een huisje in de nieuwe wijk el 
Mirador. Alleen de markt, die nu zo dichtbij is, is dan 
een heel stuk verder weg voor deze mensen, die een 
handeltje hebben, en hoe kom je dan aan geld? We 
bezoeken ook een school die ten tijde van Mitch als 
opvangplek heeft gediend. De kids zingen een liedje 
en we spelen wat met puzzels. Ruud is er niet weg 
te slaan! Vlakbij een brug zie je goed dat er een heel 
stuk was weggeslagen. Nu ligt er bouwmateriaal 
voor de huizen.
We eten wat bij de markt. Aan het eind van de 
middag gaan we naar de Hormiguitas die een 
feestje voor ons hebben georganiseerd. Dansjes, een 
voordracht, een ‘moderne’ dans door drie boys, heel 
stoer, disco door drie meiden. En wat uitleg over 
het wel en wee van het centrum voor kansarme 
kinderen; naailessen die worden aangeboden, 
muziek en dans, maaltijden en de link met school. 
Een aantal moeders was er ook. Het geheel ziet er 
uit als een heel goed project en kan vast nog meer 
steun gebruiken, bijvoorbeeld meer naaimachines. 
Ze maken prachtige dingen. ’s Avonds is Gloria thuis 
en we kletsen wat met een glaasje rum erbij.

Dinsdag 3 augustus
De eerste werkdag; werken in de vivero (kwekerij) 
van Milagros en Josefina in de wijk Walter Mendoza. 
Onkruid weghalen, plantjes sorteren en verplanten 
en zo krijgen we groepjes van madero negro, 
malinche, albahaca, pino en zo meer. Uitkijken >> 
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voor de mieren. De gladde klei plakt en we krijgen 
plateauzolen. Relatief snel zijn we klaar en praten 
nog wat met Milagros, een leuk oud mens. Ze heeft 
één dochter en ze woont in de wijk. Nog een paar 
foto’s gemaakt en zes vrouwen die toekijken hoe 
Ruud het onkruid maait.

Woensdag 4 augustus
Om 8 uur verzamelen bij de Movimiento en wie 
komen daar aan: Andre en Diny, moe van het 
reizen. Ze hebben het goed gehad in San Carlos en 
de Solentiname eilanden. Wij aan de slag in de wijk 
Juan Pablo II en bij de school José Martí. Bomen 
planten. Helaas te weinig gereedschap. Dus we 
kijken elkaar wat aan. De coördinatie is nog ver te 
zoeken. Als de school klaar is, gaan we de wijk in. 
Daar planten we bomen rond een school die nog 
niet af is. Je zou eigenlijk met de school ook nog 
wel door willen gaan … Veel kinderen helpen mee 
en als de school klaar is, gaan we de buurt in om 
voor de huizen en in de straat te planten. Sommigen 
zijn blij met hun boom, anderen weten het eigenlijk 
niet. De straat is ongeplaveid, de huisjes klein en van 
hout. Nieuwsgierig kijkt iedereen wat er gebeurt. 
De kinderen lopen met ons mee. We wachten op 
de auto bij een paar wijkleiders die vertellen hoe het 
er voor staat en wat ze zoal doen. Er is geen geld 
meer om de school af te bouwen, terwijl er wel 200 
kinderen in de buurt wonen.
’s Middags gaan we naar Casa Materna, waar we 
uitgelegd krijgen hoe ze werken. Een geweldig 
initiatief waar meer en meer vrouwen gebruik 
van maken. Zoveel, dat er ruimte bijgebouwd 
gaat worden. Zoals altijd is het zoeken naar geld. 
‘Toevallig’ ontmoeten we Herman en Ingrid bij het 
park, samen met de rest. De groep is compleet en 
dat moet gevierd. In hotel Ideal drinken we met 
elkaar een biertje.

Donderdag 5 augustus
Vandaag naar de kwekerij van het Cecap, waar Don 
Carlos de scepter zwaait. Aarde zeven, zakjes vullen, 
onkruid wieden en stekken. We zijn de hele morgen 
lekker bezig, het loopt als een trein. We krijgen 
bomenles van Don Carlos, een oudere enthousiaste 
man. Het is bijna jammer om op te houden.
We lunchen in de comedor en gaan dan naar el 
Mirador, de nieuwe wijk buiten Matagalpa, waar 
via diverse projecten verschillende huizen worden 
gebouwd. De Lions club, Italianen en de Movimiento 
bouwen behoorlijk wat huizen. Wat opvalt is dat 
er mooie huizen staan, maar mensen hebben nog 
geen spullen, dat ziet er een beetje raar uit.
Een jongetje is gebiologeerd door de sluiting van 
de rugzak: open dicht open dicht. Met veel te grote 
schoenen loopt hij rond; een smeerpoetsje. Veel 
kinderen lopen hier rond en worden af en toe bezig 
gehouden, zodat de ouders kunnen werken. In het 
bonenveld vlakbij staat een tentje ter bewaking 
van de bonen. Er wordt nog druk gebouwd. Als we 
weggaan is er net een buurtbijeenkomst. In deze 
wijk zullen ook nog bomen geplant worden.

Vrijdag 6 augustus
Na de lunch krijgen we uitleg over het project 
Cuencas. Een bijzonder project waarin op diverse 

manieren gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit én de kwantiteit 
van het water. Hierbij hoort ook herbebossing, het aanleggen van levende 
barrières, educatie en het tegengaan van vervuiling door met name de 
koffieboeren. Een heldere uitleg met veel geduld door de projectleider.

Over de rest van de dagen van de milieubrigade is helaas niets meer geschreven 
in het dagboek …

* Mitch was een van de hevigste tropische cyclonen in de geschiedenis; de orkaan 
bereikte windsnelheden tot aan 290 kilometer per uur. Hoewel Mitch al redelijk 
verzwakt was toen hij het vasteland van Midden-Amerika bereikte, werden 
Honduras, Nicaragua, El Salvador en Guatemala zwaar getroffen, vooral doordat 
er immense hoeveelheden regen waren gevallen. Dit veroorzaakte op grote schaal 
overstromingen, aardverschuivingen en modderstromen. In Nicaragua vielen naar 
schatting 3000 doden. 500.000 tot 800.000 mensen werden dakloos.

tijdelijke eetvoorziening in nieuwe wijk el Mirador
foto: Herman Fitters

boomkwekerij
foto: Herman Fitters



Ludwika is 33 jaar. Ze houdt van dansen, lachen en spelen met haar huisdieren. Ze is 
geboren met mannelijke seksuele kenmerken, maar ze voelt zich volledig vrouw. ‘Vrouw 

zijn betekent niet simpel twee borsten hebben en een vagina’, verzekert ze. 

Vrouwenportret Ludwika Vega
Al jaren verwikkeld in de strijd voor de rechten van de mens

Ze is sinds vier jaar de voorzitter van de ASNIT 
(Nicaraguaanse Vereniging van Transgenders) en 
is al zeventien jaar verwikkeld in de strijd voor 
de rechten van de mens en tien jaar lid van de 
Asociación Nicaragüense de Trans. Ze is bovendien 
marketingdeskundige met twee postdoctoralen 
en drie specialisaties. ‘Ik heb gevochten tegen 
stigmatisering en discriminatie, en dat blijf ik doen, 
dag na dag’, zo benadrukt zij.
Ze bezoekt collegezalen en studiecentra om 
praatsessies te geven over rechten op het gebied 
van sekse en voortplanting. Bovendien dringt zij bij 
overheidsinstellingen en de private sector erop aan 
dat die de groep transgendervrouwen niet uitsluiten 
van hun collectieve voorzieningen en dat ze zich 
gaan inzetten voor de uitbanning van discriminatie 
op ieder vlak. In haar vrije tijd geniet ze van dansen 
met haar vriendinnen in de disco. Dit is haar verhaal:

‘Ik ben Ludwika Vega, 33 jaar, vrouwelijke transgender.’ We zien Ludwika op 
bezoek bij studenten om met hen te praten over transseksualiteit. Ze vertelt 
dat haar studies, onder meer aan de universiteit, een wending aan haar leven 
hebben gegeven.‘Ik voel me een leidster, onderneemster, ik ben professioneel. 
Het is een van mijn grootste verworvenheden nu verder te gaan als vrouwelijke 
transgender. Een vrouw is niet alleen iemand met borsten en een vagina, 
het gaat erom hoe we ons identificeren met een geslacht, niet dat wat de 
maatschappij ons oplegt, maar met dat zoals we ons voelen Ik strijd iedere 
dag om de stigma’s en de stereotypen die er bestaan over een transgender 
vrouw te doorbreken. Ze zouden alcoholist zijn of drugsverslaafde of zwerver, 
nietsnutten. Het is voor mij erg moeilijk geweest om te worden wie ik nu ben, 
iemand met een universitaire opleiding, want ik heb veel discriminatie, veel 
geweld meegemaakt, ook in de collegezaal. Ik moest beslissen: afhaken of 
ertegen blijven strijden. Ik ben blijven vechten, dag na dag. Wat we verlangen 
van de maatschappij is gerespecteerd worden en geaccepteerd.’
Ludwika is nog steeds niet tevreden met de wijze waarop de samenleving 
transgendervrouwen ziet. En benadrukt dat de transgenders moeten uitgaan 
van hun eigen gevoelen over zichzelf. Daartoe roept zij alle mensen op die in 
dezelfde situatie verkeren.

bron: Niú
vertaling: Pieter Jong

Ludwika Vega
foto: internet
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Het mooiste van huisvrouw zijn, is voor Yanira Bonilla haar dochters te zien opgroeien. 
Yanira komt uit El Salvador en verhuisde twaalf jaar geleden naar Nicaragua omdat haar 
man daar een baan aangeboden had gekregen. Zij moest de veranderingen onder ogen zien 
en ze voelt zich nu meer Nicaraguaan dan uit haar land van herkomst. 

Vrouwenportret Yanira Bonilla
de González

Ze gaf haar betaalde baan op om fulltime moeder te zijn

Na haar middelbare school begon ze te werken in 
een bedrijf, ze trouwde en toen haar derde dochter 
werd geboren, koos ze ervoor om fulltime voor 
haar gezin te zorgen. Voor haar was het de beste 
beslissing. Zij nam het huishouden op zich en het is 
aan haar om op te treden als chauffeur, kok, alles 
wat het regelen van een huishouden eist. Ondanks 
dat het een moeilijke en onbetaalde baan is, is 
Yanira blij om haar dochters bij te staan in alles wat 
ze nodig hebben. Dit vertelt ze:

‘Mijn naam is Yanira Bonilla de González en ik ben 
46 jaar. Mijn beroep is denk ik het belangrijkste en 
dat is huisvrouw.
Ongeveer twaalf jaar geleden ben ik samen met 
mijn man geëmigreerd naar Nicaragua. Wij kamen 
hier vanwege werkomstandigheden van mijn man. 
Hij kreeg van zijn werkgever de kans om samen met 
zijn hele familie te emigreren naar Nicaragua om 
daar te gaan werken. Vanaf dat moment wonen wij 
dus hier.

Je betaalde baan te verlaten om fulltime moeder te zijn, brengt een grote 
verandering met zich mee. Ik ben er heel erg trots op dat ik al die tijd mijn 
dochters groot kon brengen. Er is denk ik geen grotere uitdaging voor een 
vrouw om dag en nacht met haar kinderen te zijn. De rol van huisvrouw op 
je nemen is een grote verantwoordelijkheid. Het betekent niet alleen op de 
kinderen passen, je moet het hele huishouden en de administratie doen, je 
moet alles regelen, dag na dag. Je bent chauffeur, chef-kok en werkster. Je 
moet dus alles doen. Je bent constant bezig. Het is ook nog eens de slechtste 
baan, omdat je geen salaris hebt; daarom denken veel mensen dat het een 
gemakkelijke baan is, maar in werkelijkheid is dat niet zo.
Ik heb er geen spijt van dat ik huisvrouw ben geworden, want zo heb ik de 
gelegenheid gehad om alles samen met mijn dochters te kunnen doen. En hier 
komt het op neer: ook al heb ik geen betaalde baan, ik ben gecompenseerd 
doordat ik mijn kinderen groot heb zien worden. Ik heb alles met hen 
meegemaakt, huilbuien, verdriet, ziektes, alles. Een vrouw kan niet trotser zijn 
dan dat zij van haar kinderen weet waar ze van houden. Dat zij kan zeggen 
of het goed met hen gaat, of dat er iets aan de hand is. Weten wanneer je 
kinderen blij of boos zijn. Dat is de beste beloning die je kunt krijgen.’

bron: Niú
vertaling: Naidet Windster

Yanira Bonilla de González
foto: internet
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Nieuws van FUMDEC

‘Wij komen onze klanten tegemoet’

Vanwege de crisis in Nicaragua verlopen projecten anders dan normaal. 

Van een van onze partnerorganisaties, FUMDEC, ontvingen we in augustus 

onderstaand bericht. Deze organisatie voert een microkredietprogramma 

voor vrouwen uit met, onder meer, Tilburgs geld.

“Vanwege de sociaal-politieke context in het land, hebben wij te maken 

met negatieve gevolgen in de terugbetalingen van achttien procent van de 

actuele cliënten, vooral in gebieden die zijn getroffen door de wegversper-

ringen, zoals het zuiden van de gemeente Matagalpa en buurten rond de 

markt in Jinotega.

Wij houden vast aan het beheer van de portefeuille. Wij zouden het een 

slecht signaal vinden om geen kredieten meer te verstrekken, omdat dat ons 

nog meer zal schaden. Men gaat dan immers denken dat we ermee gaan 

stoppen.De terugbetalingen vinden plaats bij onze drie loketten en soms bij 

mensen thuis als ze niet bij het kantoor kunnen komen.

Op dit moment zijn we de gevallen van groepen die achterlopen met aflos-

sen aan het bekijken. We herstructureren deze leningen en onderhandelen 

met de betrokkenen. We bieden ze aan:

 •  Vrijstelling van rente tijdens de periode van de crisis.

 •  Wijziging van de termijn en het bedrag van het krediet. Van geval  

  tot geval is bekeken hoe de situatie is met betrekking tot de   

  verkoop, de inventaris, enzovoorts. Er zijn verschillende dingen  

  gaande, zoals plunderingen van winkels/kiosken en faillissementen,  

  voornamelijk van zaken met bederfelijke waar. Sommige mensen  

  zijn een andere handel begonnen, anderen hebben een baan 

  gezocht of zijn naar Costa Rica gegaan.

Het zijn vooral onze beste groepen, zij hebben de wil om te betalen. Daar-

om komen wij ze tegemoet en blijven we ze zien als klant. Tot nu toe heb-

ben herstructureringen altijd geleid tot volledige aflossing.

We zijn ons ervan bewust dat veel van deze gevallen er niet in zullen slagen 

om hun hele schuld af te lossen. Als organisatie zullen wij dit risico op ons 

moeten nemen. Maar tot nu toe is het gelukt om het percentage ‘niet af-

geloste leningen’ op vijf procent te houden.

Het gaat om een bedrag van 41.000 dollar, waarvan we de helft hopen veilig 

te stellen, denken we uit ervaring. Veel vrouwen zullen zich elders in de 

schulden moeten steken en zullen de schuld aan ons dan minder prioriteit 

geven.”
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Oproep crowdfundingsactie
In de vorige ¡Cómo No! stond een oproep voor de 
financiering van een tijdelijk project van taalschool 
Colibrí. Dit keer een vergelijkbare oproep van Matagalpa 
Tours.
‘Onze dromen lopen gevaar. Nicaragua lijdt onder 
de ergste crisis sinds 28 jaar. De toeristische sector 
is kwetsbaar voor zo’n instabiele en gewelddadige 
situatie en daarom ligt ons werk nu stil. Wij, de staf van 
Matagalpa Tours, geven onze dromen voor duurzaam 
toerisme en milieu-educatie aan de jeugd echter niet op. 
We willen onze kwaliteiten nu meer dan ooit inzetten 
voor onze eigen mensen en hen helpen herstellen van 
alle spanningen en emoties. Met gratis excursies brengen 
we mensen in contact met de natuur, zodat ze tot rust 
kunnen komen. Als individuen kunnen wij het verschil 
maken. Dank voor je bijdrage aan onze toekomst!’
Link naar de actiepagina https://www.gofundme.com/
healthy-forests-healthy-people-nicaragua

Overstroming
In oktober zijn in 
Midden-Amerika 
wederom mensen 
om het leven 
gekomen door 
overstromingen en 
aardverschuivingen 
die zijn veroorzaakt 
door hevige 
regenval. In 
Nicaragua zijn vier 
doden gevallen en 
duizenden mensen 
werden geëvacueerd. Hoewel enkele jaren terug nog stappen werden genomen 
-waaraan ook Waterschap de Dommel, Brabant Water en de gemeente Tilburg 
deel aan hadden- om de problematiek van het water in de stad Matagalpa aan 
te pakken en tot een beter beheer van het stroomgebied te komen onder meer 
door het afvoer van regenwater te verbeteren, trad de Río Grande ook nu buiten 
zijn oevers en zorgde in Matagalpa voor grote problemen. Het water beschadigde 
daar ruim honderd woningen en een paar bruggen.

de Río Grande in Matagalpa na de hevige regens-
foto: internet
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Boeken en rozen
De afgelopen maanden is de 
Stedenband Tilburg-Matagalpa zeer 
aanwezig geweest in de Tilburgse 
binnenstad. Op zondag 26 augustus 
werd voor 650 euro aan boeken 
verkocht op de grootste boekenmarkt 
van Zuid-Nederland. En in het 
weekend van 1 en 2 september was 
de Stedenband tijdens de Tilburg 
Ten Miles weer present met de 
inmiddels befaamde rozenactie, 
ditmaal aangevuld met de Global 
Goals vogeltjesrace en fotokiosk. Hier 
haalden we maar liefst 3500 euro op, 
mede dankzij een sponsoractie van het 
BeweegBuro.

Spinningmarathon
Kort na de succesvolle spinningmarathon van 11 
maart jongstleden is besloten om opnieuw een 
Spinningmarathon te organiseren. Ook ditmaal zal de 
opbrengst bestemd zijn voor koffieboeren aangesloten 
bij de UCA San Ramon en voor de kinderen die het 
centrum Las Hormiguitas bezoeken. Sinds 2015 
ondersteunt de Stedenband de UCA San Ramon. 
Zij ontvangen steun bij trainingen voor onderhoud 
van koffiestruiken en het biologisch bestrijden van 
schimmelziekten en ook bij verkrijgen van leningen 
voor innovatie.
De kinderen die Las Hormiguitas bezoeken kunnen 
daar kind zijn en zich verder ontwikkelen op diverse 
terreinen. In het verleden hebt u regelmatig over deze 
beide organisaties in de !Cómo No! kunnen lezen.
Het fietsevent zal -in samenwerking met Basic Fit 
Wagnerplein- op zondag 20 januari tussen 11 en 15 uur 
plaatsvinden. Meld je aan en mail naar spinning.voor.
matagalpa@gmail.com vermeld je naam, welk uur of 
uren je wilt spinnen en maak minimaal 10 euro over 
op rekening NL53 RABO 0170 2385 63 van Stichting 
Stedenband Tilburg-Matagalpa.

foto’s: Jan Duijvekam jr.

Privacybeleid
Het bestuur van de Stedenband heeft een privacyverklaring opgesteld. Dit in het kader van de nieuwe, 
Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder twee belangrijke zinnen uit de 
verklaring.
‘Iedereen heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van zijn/haar persoonsgegevens en kan tegen de 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bezwaar maken.’
‘STM verwerkt gegevens van werknemers, vrijwilligers, stagiairs, donateurs, abonnees en deelnemers 
aan activiteiten om deze personen te kunnen bereiken en informeren. De gegevens zijn beveiligd via 
gebruikersnamen en wachtwoorden.’
De hele tekst (twee A4-tjes) is hier te vinden http://www.tilburg-matagalpa.nl/over-de-stedenband/organisatie
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