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REDACTIONEEL
Blauw
Lente: kersenbloesem, lammetjes, rokjesdag, paaseitjes, tjiftjafs
getjiftjaf, volle terrasjes, de eerste asperges ... In de lente zou je niet
zwaarmoedig moeten zijn. Alles zou licht moeten zijn. Zo graag had ik
dan ook de lezer in dit nummer zonnige verhalen willen aanbieden, of
op z’n minst hoopgevende. Maar die kwamen er niet.
Hoewel de protesten minder zichtbaar zijn en Ortega beweert
dat alles weer normaal is, is de situatie in Nicaragua allerminst
hoopgevend. Eigenlijk is er niets veranderd; politieke gevangenen
blijven vastzitten, bij demonstraties worden nog steeds mensen
opgepakt, toeristen blijven weg, journalisten worden bedreigd,
mensen verdwijnen nog steeds of vluchten het land uit en niemand
weet hoe het verder gaat. Daarom is het des te moediger dat veel
Nicaraguanen blijven strijden, lees bijvoorbeeld het verhaal van
feministe María Teresa Blandón die ondanks alles actie blijft voeren,
lees de aanklacht van rechter Rafael Solís Cerda die durft op te
stappen uit onvrede met de houding van het echtpaar Ortega-Murillo.
En gelukkig vond ik tussen het kleine nieuws nog een paar
heel zonnige berichtjes: van Joost die een actie voert voor het
koffieboerenproject, van Jasmijn die een kerstactie voor de
Hormiguitas opzette, over de spinningmarathon, waar veel
deelnemers zich uit de naad fietsten voor Matagalpa. Dat zijn de
stukjes blauw uit het versje dat klasgenootjes eens, lang geleden,
in elkaars poëziealbum schreven: Laat je geen angst aanjagen/door
wolken zwaar en grauw/zoek liever zonder klagen/naar kleine stukjes
blauw/en zelfs als die verdwijnen/blijf hopen dat toch gauw/opnieuw
de zon gaat schijnen/door kleine stukjes blauw
Marian
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Actuele situatie Nicaragua
Hernieuwde dialoog verloopt zeer moeizaam
Na de vele protesten op straat, is de opstand tegen de regering nu minder zichtbaar in
Nicaragua. President Ortega concludeert daaruit dat alles weer normaal is. En dat leidde
weer tot de op social media veel gebruikte leus nada está normal en Nicaragua (niets
is normaal in Nicaragua). De regering heeft namelijk het protesteren verboden, pakt critici
en hun familieleden op en veroordeelt deze ‘terroristen’ tot gevangenisstraffen van meer
dan 200 jaar. Inmiddels zitten tienduizenden Nicaraguanen in buurland Costa Rica als
vluchteling. Maar er is een lichtpuntje: eind februari is een poging gedaan om de dialoog
weer van start te laten gaan. Hieronder een overzicht van de afgelopen maanden. Met dank
aan het Nica-Nieuwsteam1 en onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta.
In overheidsdiensten, maar ook op universiteiten
en andere instellingen gaan petities rond. Degene
die dergelijke verklaringen, bijvoorbeeld tegen het
vrijlaten van politieke gevangenen, niet tekent loopt
op zijn minst een groot risico zijn/haar baan te
verliezen. Duizenden studenten zijn uitgesloten van
de universiteit. Ook de repressie tegen de media en
maatschappelijke organisaties gaat door.

Media
De directeur van radiozender 100% Noticias
wordt al sinds 22 januari gevangen gehouden.
De beschuldiging tegen hem is dat hij haat heeft
gepredikt en heeft opgeroepen tot geweld. De
hoofdredacteur van nieuwsplatform Confidencial,
Carlos Fernando Chamorro, is naar Costa Rica
Ana Quirós
foto: La Prensa

gevlucht. De werkzaamheden van Confidencial worden nu vanuit het
buurland voortgezet. Zoals velen die nu slachtoffer van de repressie zijn
was ook Chamorro in de jaren tachtig actief in het FSLN, hij was lange tijd
hoofdredacteur van dagblad Barricada. Op 1 oktober 2018 hield de zakelijk
directeur van Confidencial, Enrique Gasteazoro, nog een indrukwekkende
speech voor een volle zaal in de Rode Hoed in Amsterdam. Gasteazoro gaf
een toelichting op de ontwikkelingen die geleid hebben tot de spontane
volksopstand die half april vorig jaar in Nicaragua uitbrak. ‘De afgelopen tien
jaar is de democratie in Nicaragua onder steeds grotere druk komen te staan’,
legde hij uit, ‘waarbij de ruimte om te protesteren en je tegen de regering uit te
spreken steeds verder ingeperkt is.’
Zeker 55 journalisten hebben het land inmiddels moeten verlaten vanwege
intimidatie en bedreigingen. Dat bevestigt journalist Guillermo Cortés
Domínguez, lid van de PCIN (onafhankelijke journalisten). Een van hen is
Yelsin Espinoza van Canal 10, het populairste kanaal van Nicaragua. (zie
foto pag. 4) Yelsin was tijdens de protesten veelvuldig aan de ‘frontlijn’
aanwezig. Positief nieuws is dat het programma Esta Semana weer eens per
week wordt uitgezonden op tv. Hieruit blijkt dat de journalisten toch nog steeds
mogelijkheden vinden om hun werk te doen.

Vrouwenbeweging
In de dagen rond 25 november (Dag tegen het Geweld tegen Vrouwen) moest
de regering de vrouwenbewegingen hebben. Omdat het nu verplicht is om een
vergunning aan te vragen voor demonstraties, vroegen de vrouwenbewegingen
deze netjes aan, maar deze werd hen niet gegeven. In plaats daarvan werden
ze ervan beticht een staatsgreep te steunen. In Managua was er veel politie op
straat en in Matagalpa werd het gebouw van het vrouwencollectief door de
politie omsingeld. De vrouwen protesteerden dit jaar in het bijzonder tegen de
repressie.
Op 26 november verdween een bekende feministe, Ana Quirós, van de
autonome vrouwenbeweging MAM, na een afspraak bij de Migratiedienst. Ana
Quirós is een van geboorte Costa Ricaanse, die al dertig jaar in Nicaragua woont
en werkt en al 21 jaar ook de Nicaraguaanse nationaliteit heeft. 		
>>>
1 Een abonnement op hun nieuwsbrief vind je hier
https://mailchi.mp/a647bd8651f6/nica_nieuwsbrief
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Na enkele uren bleek dat ze werd uitgezet en haar haar Nicaraguaanse
nationaliteit werd afgenomen. Van haar organisatie CISAS werd even later de
rechtspersoonlijkheid afgenomen en werden bezittingen geconfisqueerd.

Ngo’s
Niet gouvernementele organisaties die zich in Nicaragua inzetten voor
mensenrechten en democratische waarden liggen dus onder vuur. De regering
heeft van een aantal belangrijke organisaties de rechtspersoonlijkheid
ingetrokken. Voor lokale ngo’s en internationale commissies wordt het hierdoor
ook steeds moeilijker om hun werk uit te voeren. Onze partner Comité Mano
Vuelta zegt hierover: ‘De ngo’s die kritisch worden benaderd en waarvan de
juridische status is afgenomen, zijn ngo’s die zich op een of andere manier met
de protesten hebben ingelaten. Het zijn er negen en zij hebben verschillende
werkterreinen. De belangrijkste zijn:
• Instituut voor Strategische Politieke Studies (IEEPP), geleid door 		
		 oppositieleider Félix Maradiaga.
• Stichting Popol Na, voor de Gemeentelijke Promotie en Ontwikkeling,
		 geleid door voormalig FSLN guerrillera Mónica Baltodano.
• Nicaraguaans Centrum voor de Rechten van de Mens (Cenidh), geleid
		 door advocaat en voormalig rechter Vilma Núñez.
Met het Comité Mano Vuelta werken we aan ons jaarplan voor het verbeteren
van het onderwijs, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de
gemeente Matagalpa. Dat verloopt goed. We zijn ook op orde met de stukken
die we jaarlijks moeten aanleveren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
We hebben geen bijzondere berichten ontvangen.’
De EU, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en
verschillende Europese landen hebben de acties van de regering veroordeeld. Ze
roepen de Ortega-Murillo regering op te stoppen met het verder inperken van
de ruimte voor organisaties die mensenrechten, democratie en de persvrijheid in
Nicaragua bevorderen.

Yelsin Espinoza
foto: internet

Persoonlijke verhalen over de crisis

De politieke crisis verdeelt Nicaragua net als
in de jaren tachtig en negentig. Een vriendin
schreef: ‘Wonden en verschillen zijn opnieuw
opengebarsten en het zal een tijd duren om
dit te genezen, vooral omdat er nu zoveel
manipulatie is via de media en de haat en het
wantrouwen terug zijn, zelfs binnen families.
Het is pijnlijk om te zien hoe alles achteruit
is gegaan, de vele mensen die werkloos zijn
geworden in de zwaar getroffen sectoren
handel en toerisme. Zoals altijd zijn het de
Hernieuwde dialoog
zwaksten die het meest lijden, omdat ze hun
Sinds eind februari wordt er weer gepraat, maar de hernieuwde dialoog
families nu niet meer kunnen onderhouden.’
verloopt zeer moeizaam. De Alianza Cívica (Burgeralliantie) heeft medio maart
Er zijn ook mensen die werkloos worden omeen pas op de plaats gemaakt, omdat ze van de overheid een signaal van
dat ze uitkomen voor hun mening. Een vriend
goede wil eist, bijvoorbeeld het vrijlaten van de politieke gevangenen. Grote
schreef: ‘Ik ben ontslagen. Ik kon niet blijven
ondernemers zitten ook aan tafel, maar zij hebben hele andere (economische)
belangen. Bij veel Nicaraguanen leeft daarom de angst dat deze dialoog zal
zwijgen toen ik zag dat onze studenten werden
leiden tot een pact tussen verschillende machtige groepen, waarmee de roep
vermoord, verwond, gegijzeld, gevangen
om gerechtigheid achterop zal raken.
genomen en uitgezet. De universiteit heeft
Ondertussen wordt er ook steeds meer bekend over de economische gevolgen
studenten die meededen aan de protesten vervan de crisis. Meer dan 450.000 mensen hebben hun baan verloren, de
wijderd. Daarmee is de universitaire autonomie
buitenlandse investeringen zijn tot nul gedaald en de steun uit Venezuela, die
verraden, want studenten, docenten en andere
zeer omvangrijk was, is weggevallen.
werknemers van de universiteit hebben het
recht om vrij voor hun mening uit te komen.
samenstelling: Miranda van der Klaauw
Deze autonomie bestaat dus niet meer. Ik heb
nu geen werk, maar ik heb een
Bericht uit Matagalpa
gerust geweten want ik heb geTwee Spaanse vrouwen en een Zwitserse vrouw, werkzaam bij het Vrouwenhandeld naar mijn overtuiging.
collectief in Matagalpa (voormalig partner van de Stedenband) en al jaren
De studenten en docenten die er
woonachtig in Nicaragua, werden gedagvaard. Dit begon de dag nadat vrounog zijn, kunnen niet over politiek
wen het jaarlijkse Carnaval tegen Geweld wilden vieren met een optocht door
praten noch over de situatie van
de straten van de stad. De Directie voor Migratie gaf de buitenlandse vrouwen
het land. Op de universiteit wapte kennen dat ze zich moesten onthouden van deelname aan politieke actipert de vlag van de sandinisten.
viteiten. De vrouwen gingen op weg naar het kantoor van Migratie met tassen,
Collega’s die zijn ontslagen zijn er
rugzakken en hun persoonlijke documenten in de hand en gaven te kennen
nog erger aan toe dan ik; zij moedat ze niet snapten waarom ze waren ontboden, maar dat ze er rekening mee
sten uitwijken naar het buitenland.
hielden dat ze het land zouden worden uitgezet. Hen is hun verblijfsvergunOok in het basis- en voortgezet
ning afgenomen en ze moesten een document tekenen waarin ze beloven om
onderwijs zijn docenten ontslagen.
niet meer deel te nemen aan politieke activiteiten. Ook werd gezegd dat ze
Anderen zijn het met de regering
zich elke twee weken moeten melden, lopende de nieuwe aanvraagprocedure
eens of durven zich niet te uiten.
voor verblijf. ‘We moesten een document tekenen, iets waarvan we wisten dat
Mijn land heeft het moeilijk, maar
we dat eigenlijk niet moesten doen, waarin we beloven niet te participeren in
ik twijfel er helemaal niet aan dat
politieke activiteiten. Ze hebben onze verblijfsvergunning ingenomen en we
Nicaragua weer een republiek
moeten nu terug naar het begin, alsof we voor het eerst een aanvraag doen.
wordt en de universiteit weer auWij zijn hier, in de 33 jaar dat we hier wonen, alleen maar bezig geweest met
tonoom. Patria libre para vivir!
vernieuwing’, licht een van hen toe als ze het kantoor van Migratie verlaat.
Een vrij vaderland om te leven!’
Bron: El Nuevo Diario
4
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Persoonlijke impressie van een
bezoek aan Nicaragua
Als bestuurslid van de Stedenband Doetinchem-La Libertad en als tolk ben ik van half
december tot 7 januari in Nicaragua geweest. Eerst een werkbezoek van een dikke week
aan onze zusterstad La Libertad, daarna een kleine drie weken vakantie. Gezien de
situatie in Nicaragua hebben we, voordat we besloten te gaan, er goed over nagedacht
en informatie ingewonnen bij vrienden in Nicaragua. Al met al was het advies dat het
kan, dat je natuurlijk uit moet kijken en geen politieke discussies moet aangaan. Ik heb
meer dan tien jaar in Nicaragua gewoond, in Chinandega en León, en wilde graag zelf
voelen en proeven hoe het is in het land. Aan de andere kant heb je het morele aspect, als
vertegenwoordigers van de Stedenband praat je natuurlijk ook met bijvoorbeeld de FSLNburgemeester in La Libertad en geef je ongewild het signaal af dat je het eens bent met wat
de regering Ortega doet. Ook de inwoners van La Libertad kunnen dat zo interpreteren.
Maar goed, we zijn gegaan. We hadden een uitnodigingsbrief mee van de burgemeester
van La Libertad voor het geval de douane op het vliegveld van Managua moeilijke vragen
ging stellen, maar we konden zo door.

La Libertad
foto: internet

lege straten in het toeristisch centrum
van León
foto: Eddy López/IPS

Onderhuidse spanning
Op het eerste gezicht lijkt alles als voorheen in La
Libertad. De winkels in het stadje zijn open, iedereen
is aan het werk, het gewone aantal mensen loopt
of rijdt op straat ... later hoor je dat de verkoop
met de helft gedaald is en dat er bijvoorbeeld
geen duurdere kerstcadeaus worden gekocht.
Ook de veeboeren voelen de gevolgen nu er veel
restaurants en hotels in Managua, die voorheen
vlees afnamen, gesloten zijn. Vrienden en bekenden
vertellen wel hoe zij de situatie analyseren, maar
alleen als er geen andere mensen in de buurt zijn.
In La Libertad is het relatief rustig gebleven, geen
wegversperringen door demonstranten, wel proregeringsversperringen die verhinderden dat de
winkels van niet-regeringsaanhangers bevoorraad
werden. In een klein stadje als La Libertad weet
iedereen wel wat jouw politieke standpunt is.
De meest uitgesproken niet-regeringsgezinden
kregen dreig-whatsappjes. Ook blijkt een deel van
een straat afgezet, omdat de paramilitairen zich
daar ophouden, die gaan ‘s avonds bewapend de
straat op. Kortom, men probeert de draad weer
op te pakken, maar de onderhuidse spanning is
voelbaar. En de bevolking is heel sterk verdeeld in
rojinegro (roodzwart, vóór Ortega/het FSLN) en azul
y blanco (blauw en wit, vóór democratie, politieke
hervormingen etcetera).
Bij onze zusterorganisatie Fundación Crecemos
Juntos zijn in het bestuur beide groepen
vertegenwoordigd. ‘We werken samen aan het
verbeteren van de levensomstandigheden van de
mensen in La Libertad. We houden de politiek
buiten onze activiteiten’. zegt een bestuurlid. Je
merkt dat het een hecht team is.

Troosteloos
Vanuit La Libertad ben ik naar León gegaan.
Voorheen als je in León rond liep, zag je overal >>>
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wel buitenlandse toeristen. Nu valt het op als je een toerist ziet. Veel hostals,
hotels en reisbureaus zijn gesloten. Veel huizen staan te koop. Veel buitenlandse
ondernemers die in de toeristische sector actief waren, zijn vertrokken. Een
aantal winkels van kleine middenstanders zijn gesloten. Ook Nicaraguaanse
vrienden die bedreigd werden, hebben het land verlaten. In het centrum is een
half blok afgebrand, daar stond onder andere het pand van de pro-regeringsstudentenorganisatie. Het ziet er troosteloos uit. De universiteit is een tijd dicht
geweest, veel studenten zijn naar hun eigen woonplaats teruggekeerd, zijn
het land uit of zitten in de gevangenis. Er is wel weer een aantal maanden
lesgegeven en het nieuwe universitaire jaar begint nu in januari al, in plaats
van maart zoals voorheen. De inschrijvingen voor het komende studiejaar zijn
drastisch gedaald, veel studenten of hun ouders vinden de toekomst veel te
onzeker.
Aan de andere kant gaat het leven door, zitten de bars en restaurants ‘s avonds
aardig vol en wordt er in deze periode rond kerst en Oud en Nieuw flink
gefeest.

Snelkookpan
Reizen met de bus gaat prima. Met twee Nederlandse vriendinnen die in
Nicaragua wonen heb ik afgesproken elkaar onder aan de Mombacho-vulkaan
bij Granada te ontmoeten. Daar gaan we naar een door de gemeenschap
opgezet toeristisch project op een voormalige landbouwcoöperatie iets verder
de flanken van de Mombacho op. Twee dagen geleden zijn daar twee Franse
vrouwen aangekomen, nu wij drieën. Daarmee zijn we de eerste groep die ze
sinds mei hebben ontvangen. De omgeving is echt prachtig, heerlijk rustig, en
de mensen die het runnen zijn erg aardig. Gelukkig verbouwen ze veel groentes,
bonen en rijst voor eigen consumptie. Ze hopen natuurlijk dat er snel meer
toeristen komen. ‘Jullie hebben ons weer moed gegeven’, zegt de beheerder.
De volgende dag gaan we naar Masaya, daar is de strijd zeer heftig geweest,
zeker in de inheemse wijk Monimbó. De sfeer is er anders, je voelt meer
spanning. De mensen op straat kijken je zelfs wat bevreemd aan, ze zijn niet
meer gewend westerse toeristen in hun straat te zien. Het binnenste deel van
de artesanía-markt, dé toeristisch plek in de stad, heeft in brand gestaan. In
recordtijd heeft de gemeente de kramen weer geschilderd en er een nieuwe
overkapping opgelegd. Alleen zijn veel kramen dicht en zijn de bezoekers op
één hand te tellen. Het ziet er bijna onherkenbaar uit, voorheen liepen hier altijd
heel veel mensen rond.
In het hotel praten we met de eigenaren, het is een familiehotel aan de
hoofdstraat waar ik wel vaker geweest ben. Ze vertellen open over wat er
allemaal gebeurd is, het hotel lag behoorlijk in de vuurlinie. De eigenaar is arts
en heeft gewonde demonstranten verzorgd op de provisorische medische post.
Hij heeft een praktijk aan huis, werkt niet voor de overheid en kan dus niet
ontslagen worden, zoals andere artsen wel is overkomen. Tot nu toe is hij met
rust gelaten, hoewel er deze ochtend wel een paar politieagenten met een hoge
rang veel vragen aan hem hebben gesteld. Er is nu weer meer politie op straat,
want een paar dagen geleden zijn een aantal jongeren opgepakt. ‘Het voelt als
een snelkookpan die elk moment kan ontploffen’, zegt de eigenaar.

markt van Masaya na brand
foto: internet

Veel vragen
De mensen houden hun hart vast over wat het
nieuwe jaar gaat brengen. Niemand weet waar
het naar toe gaat, er is veel desinformatie van
beide kanten, geruchten gaan als een razende
rond en doven dan weer snel uit. De meesten
vinden dat Daniel Ortega en Rosario Murillo
moeten vertrekken, maar ja, wat komt er dan
voor in de plaats? Rond de brede alliantie van de
studentenbeweging, mensenrechtenorganisaties,
feministes, het bedrijfsleven, de boeren en
prominente persoonlijkheden die na het mislukken
van de nationale dialoog is opgezet, is het al een
tijdje stil. Is het uit elkaar gevallen of zijn ze zich
stilletjes juist beter aan het organiseren? Veel leiders
of directeuren van uiteenlopende organisaties
zijn naar Costa Rica gevlucht en organiseren daar
bijeenkomsten en protesten. Ontstaat er daar
wellicht een sterke tegenbeweging? Hoeveel
macht en financiële middelen hebben Ortega en
Murillo nog, hoe lang kunnen ze dit volhouden?
Gaat de druk op Ortega vanuit de Organisatie
van Amerikaanse Staten en de Verenigde Staten
resultaten opleveren? Gaat de onlangs in werking
getreden Nica-Act de machthebbers echt raken? Of
zijn het, zoals veel mensen vrezen, de lage en de
middenklasse die de gevolgen gaan voelen?
Veel vragen, heel weinig zekerheden. De
Nicaraguaanse bevolking gaat een heel onzeker jaar
tegemoet. Hopelijk komen ze er samen uit.

Monic Schaapveld

De situatie in Nicaragua blijft kritiek
veel strijd in Monimbó
foto: internet

Een grote politiemacht is op de been gebracht, zwaar bewapend, op
oorlogssterkte zo te zien. Het is zaterdag 16 maart 2019. Wat is er aan de
hand? Er is een demonstratie gepland met als doel: het in vrijheid stellen van
alle politieke gevangenen. Tijdens die acties op 16 maart werden 164 mensen
gearresteerd, maar die zijn ’s avonds weer vrij gelaten.
Maar het gaat dus om de vrijheid van 600 politieke gevangenen Ze zijn
gevangen genomen tijdens de demonstraties en acties tijdens de protesten van
na 18 april vorige jaar en velen zijn nog steeds niet berecht en zitten dus nog
steeds in voorarrest. Het is nu bijna een jaar geleden dat duizenden mensen
de straat opgingen om de ‘hervormingen’ (=bezuinigingen) van de pensioenen
teniet te doen. De landelijke krant in Nicaragua, La Prensa, die zich altijd al
tégen deze regering gekeerd heeft, bericht over het gewelddadig optreden van
de politie, en in de videobeelden kan men zien met welk een zéér harde hand
demonstranten opgepakt worden.
De situatie in het land is nog steeds ontvlambaar. De sprekende eis wint het van
het zwijgen van het volk, namelijk de eis dat de president en zijn vrouw moeten
aftreden.

Toon
6
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Rechter van Hooggerechtshof neemt ontslag
‘Ik heb dit alles al een keer meegemaakt, lang geleden ...’
Met een ‘openbare ontslagbrief en aanklacht’ heeft de rechter van het Nicaraguaanse
Hooggerechtshof Dr. Rafael Solís Cerda op 8 januari jongstleden zijn functie neergelegd.
Tegelijkertijd zegde hij -na 43 jaar- zijn lidmaatschap van de regeringspartij FSLN op.
Hieronder fragmenten uit zijn brief. Solís was jarenlang een steunpilaar van Daniel Ortega,
dus zijn stap is ontegenzeggenlijk een tegenslag voor de regering. Het is mogelijk dat hij
met meer onthullingen ‘van binnenuit’ gaat komen en dat ook andere functionarissen gaan
aftreden. Tegenstanders van Ortega hebben zo hun bedenkingen: Solís verlaat een zinkend
schip, om zijn vege lijf te redden, bang voor sancties tegen hem door de VS.
In zijn brief stelt de magistraat dat hij lang getwijfeld heeft over zijn onstlag, hopende dat
het regime Ortega-Murillo, in 2018 zijn fouten nog zou corrigeren, zou onderhandelen en
vervroegde verkiezingen zou uitschrijven. ‘Maar niets van dat alles gebeurde, integedeel (...)
ik zie eerlijk gezegd geen enkele mogelijkheid dat nu, in 2019, er opnieuw wordt begonnen
met een waarachtige en nieuwe nationale dialoog waardoor vrede, gerechtigheid en
verbroedering in ons land bereikt zal worden.’
Geen staatsgreep

Staat van terreur
Solís noemt Nicaragua een ‘waarachtige staat van
terreur’, waarin angst gezaaid wordt door excessieve
inzet van politie en paramilitaire groepen. ‘Er is geen
enkel recht meer dat gerespecteerd wordt, met als
onvermijdelijke gevolg de installatie en consolidering
van op zijn minst een dictatuur met het karakter
van een absolute monarchie met twee koningen
die alle staatsmachten deden verdwijnen, waarbij
de rechterlijke macht, waartoe ik behoor, tot een
minimaal iets werd teruggebracht.’
Bemiddeling wordt niet geaccepteerd,
stelt Solís. Zelf heeft hij tot twee keer toe
onderhandelingsalternatieven aangedragen, maar
daar is niets mee gedaan. Ook de katholieke kerk
mocht die rol niet hebben. En ‘internationale
bemiddelaars, zoals in de jaren tachtig met als
resultaat [het Midden-Amerikaanse vredesakkoord]
Esquipulas, werden niet gezocht. Neen, jullie
besloten een einde te maken aan de volksprotesten,
met de jongeren en de barricades, door middel
van bloed en vuur met gebruik van geweld buiten
alle proporties en het op onverantwoordelijke
wijze uitdelen van oorlogstuig aan een grote groep
jongeren en aan sommige sandinisten die samen
met de politie meededen aan deze onderdrukking’.
‘En zodoende dachten jullie dat het land weer
genormaliseerd kon worden; jullie braken met de
private sector en daarna begonnen de rechtszaken
(voor een groot deel politieke zaken, wat mij
betreft) tegen een grote hoeveelheid gevangenen
met absurde beschuldigingen vanwege misdaden
die nooit werden bedreven. Jullie vervingen bij het
nemen van de beslissingen het hele apparaat van
de rechterlijke macht, inclusief onze eigen rechters.
Die rechters wil ik verdedigen, want ze hadden
geen alternatief: óf gehoorzamen aan de instructies
afkomstig uit El Carmen [de residentie van het
presidentiële paar] en van het Openbaar Ministerie
óf ontslagen worden.’
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Nu zit Nicaragua
met een ingestorte
economie, verstrikt
in een media-oorlog,
met gevangen en
ondergedoken
journalisten. Solís: ‘Ik
wil voor Nicaragua geen
burgeroorlog, maar voor
Rafael Solís tijdens zijn laatste laatste keer
mij is ’t duidelijk dat
op de Asamblea Nacional
jullie die kant op gaan
foto: Carlos Herrera/Confidencial
met een leger, dat om
de een of andere reden de gewapende groepen niet ontwapend heeft. Dan is ’t
logisch dat de oppositie op zoek zal gaan naar wapens. Het land zal veertig jaar
terug worden geworpen en terugkeren, als we daar al niet zijn beland, naar de
geweldscycli die zo kenmerkend zijn voor onze hele geschiedenis.’
‘(…) Ik heb dit alles al een keer meegemaakt, lang geleden, toen ik streed
tegen een dictatuur en ik heb nooit gedacht dat de geschiedenis zich zou
herhalen door schuld van degenen die ook tegen diezelfde dictatuur vochten.
Maar ik begrijp nu dat de oplossing in die richting gaat en ik wil vanwege
mijn bewustzijn en principes niet aan de kant staan van een regering die geen
gelijk heeft en evenmin het recht aan haar kant, noch de steun heeft van de
meerderheid van het volk en die alleen de steun heeft van het geweld en
alleen daardoor kan aanblijven. Om die reden, en niet omdat ik een lafaard
ben of een verrader, neem ik ontslag. Want als ’t tijdens die maanden in 2018
om een mislukte staatsgreep of een buitenlandse aanval was gegaan en als
ze niet zoveel mensen hadden gedood, dan zou ik aan jullie kant staan en
zou ik doorgaan in het Hooggerechtshof en in het Frente. Maar er was geen
sprake van een staatsgreep en evenmin was er buitenlandse aggressie. Er was
wel een irrationeel gebruik van geweld en jullie volharden in het op verkeerde
wijze voortdoen van de zaken, met het bewandelen van de weg naar de
burgeroorlog. Ik wil daar geen deel van uitmaken, al helemaal niet aan jullie
zijde.’
samenstelling: Herman Fitters
vertaling: grenzeloos
De gehele brief van Solís en een analyse door Willem Bos zijn te vinden op: https://
www.grenzeloos.org/content/steunpilaar-van-ortega-en-murillo-stapt-op
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Berichten van FUMDEC
FUMDEC-vrouwen op een bijeenkomst
foto: Miranda van der Klaauw

Januari 2019
‘We willen dit jaar sterk inzetten op nieuwe fondsen voor
ondernemende vrouwen. De huidige budgetten lopen namelijk
tot het eind van dit jaar en kunnen niet worden verlengd. Deze
budgetten vormen negentig procent van onze portefeuille.
In deze crisissituatie die wij in Nicaragua doormaken, vormen
korte looptijden, hoge rentes en niet afgeloste kredieten een
probleem voor ons. We hebben 30.000 dollar moeten afboeken.
De vraag naar kredieten neemt juist toe en daarom lenen we
nu kleinere bedragen uit, zodat we geen nee hoeven te zeggen
tegen onze cliënten.’

Maart 2019
‘We zijn weer wat optimistischer en positiever gestemd. We
hebben overleg gehad met onze financiers en het lijkt erop dat
ze ons kunnen blijven steunen. Dank ook aan de donateurs
in Tilburg voor de financiering van de cursussen voor onze
vrouwen.’

Maritza Rodríguez,
directeur kredietprogramma FUMDEC

Cd-actie van Amigo Joost
Zondag 10 februari vierde Joost Boonman, sinds jaar en dag Amigo ofwel Vriend van Matagalpa, geheel in
stijl zijn vijftigste verjaardag op Amarant aan de Bredaseweg. Een mooie aanleiding om, samen met vader Wil,
publiekelijk iets te doen voor Matagalpa. Daartoe hebben zij twee cd’s samengesteld en te koop aangeboden.
De ene is met Spaanstalige muziek (onder meer María de Lourdes, Ibrahim Ferrer, Flaco Jiménez en Mercedes
Sosa) de andere bevat grappige Nederlandstalige fietsmuziek (onder meer De Dijk, BLØF, Frank Boeijen en The
Scene).
De cd’s vonden gretig aftrek, maar er zijn er nog te koop, kosten: 5 euro per stuk. De opbrengst van de cd’s
gaat naar het koffieboerenproject in Matagalpa. U kunt hiervoor een mail sturen naar het kantoor van de
Stedenband of naar wboonman@home.nl
Wil, Joost, Herman, Abraham
foto’s: Oana S Indilariu
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onderwijs

sportles, oefening met hoepel
foto: Frans Couwenberg

economie

rozenverkoper bij Tilburg Ten Miles
foto: Jan Duijvekam jr

Global Goals

fotokiosk Global Goals
foto: Miranda van der Klaauw

Jaarverslag•2018

zorgen om Nicaragua
foto: Claudy de Vet van Wereldpodium
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V o o r w o o r d
Een jaar van protesten

Het jaar 2018 verliep voor Nicaragua heel anders dan verwacht en gehoopt.
Bepaalde voorstellen van de regering, en al langer sluimerende onvrede over de
steeds meer controlerende regering, leidden tot protesten en demonstraties. Deze
werden, tot schrik en verontwaardiging van vele Nicaraguanen en ook van de internationale gemeenschap, hard neergeslagen. De beloofde dialoog kwam er wel,
maar strandde al snel. Ondertussen bleven president Ortega en zijn vrouw, vicepresident Murillo, zitten en pasten de nodige wetten aan om nog meer controle te
kunnen uitoefenen. Vervroegde verkiezingen kwamen er niet.
Eind 2018 stond de ‘teller’ op meer dan 300 doden, duizenden gewonden, 600
politieke gevangenen en tienduizenden Nicaraguaanse vluchtelingen in buurland
Costa Rica. Veel mensen leven in angst en onzekerheid. Daarnaast lijdt de economie
onder de situatie en ligt het toerisme, dat juist een groeiende sector was, nagenoeg
stil. Pas op 27 december paste het Ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies
weer aan van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (veiligheidsrisico’s).
Onze projecten en activiteiten hebben wel doorgang gevonden. Onze partners in
Nicaragua voeren de projecten uit zolang dat lukt en verantwoord is. Mogelijk volgen sommige effecten pas later, als blijkt hoezeer de economie precies lijdt onder
de crisis en vrouwen mogelijk hun microkrediet niet kunnen aflossen of koffieboeren hun leningen niet.
In Tilburg hebben we in samenwerking met het Wereldpodium een Wereldcafé
Special georganiseerd over de situatie en is onze achterban telkens op de hoogte
gehouden. We hebben onze zorgen geuit, maar stellen ons verder, net als onze
partnerorganisatie Comité Mano Vuelta, neutraal en onafhankelijk op. We hopen
op betere tijden.

Miranda van der Klaauw, coördinator

protesten en demonstraties in Nicaragua
foto: Jorge Cabrera/Reuters

Leeswijzer
Voor dit jaarverslag is zoveel mogelijk de indeling aangehouden
van de subsidieaanvraag van de Stedenband aan de gemeente
Tilburg, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen plannen en resultaten.

Colofon I n h o u d

Dit is het inhoudelijk jaarverslag van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd op onderstaand
adres en is te vinden op de website bij de tab ‘Over…’.
Stedenband Tilburg-Matagalpa
Beneluxlaan 74
5042 WS Tilburg
Tel. 013 – 536 8706
stedenband@tilburg-matagalpa.nl
www.tilburg-matagalpa.nl & http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl
De STM is te vinden op Facebook of volg ons op Twitter: @mimatagalpa
Social Tourism Nicaragua is ook te vinden op Facebook en Instagram.
Bestuur
Frans Couwenberg (voorzitter)
Rob Giesberts (penningmeester)
Theo Smeele (secretaris)
Anneke Kolen
Wies van Berkel
Theo Hoedjes
Medewerker en samenstelling jaarverslag
Miranda van der Klaauw (coördinator)
Vormgeving
HD ontwerp • Tilburg • www.hdontwerp.nl
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1.

De scholenbanden die er zijn tussen Tilburgse en Matagalpese scholen vormen de kern van ons werk binnen het thema Onderwijs. In de afgelopen jaren is het
accent van onze steun aan Matagalpa steeds meer komen te liggen op kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw op docentenniveau.
In Tilburg staat de educatie centraal en is er elk jaar een
actieperiode met een sponsorloop.

Capaciteitsopbouw

In de maand januari was onze voorzitter en docent
Frans Couwenberg in Matagalpa. Aan de hand van een
lespakket, speciaal samengesteld door het BeweegBuro, gaf hij, samen met zijn vrouw, docent Mayke,
een aantal lessen sport & bewegen aan 35 geïnteresseerde docenten van 13 scholen (met in totaal 2000
leerlingen). De lessen sloegen heel erg aan en er is in
de loop van het jaar enthousiast verder aan gewerkt
op de Matagalpese scholen en bij kindercentrum las
Hormiguitas.
In april kwamen er twee Pabo-docenten naar Tilburg,
Julia en Alex. Centraal stonden dit keer rekenen en
creatieve vakken. Samen met hun collega’s van Fontys
Pabo Tilburg en enkele basisschool docenten hebben
de docenten rondom deze vakken hun kennis uitgediept, geobserveerd in de klassen op de Pabo en op
enkele basisscholen, methodes besproken, geparticipeerd en zelf een les gegeven. Voor alle betrokkenen
was de uitwisseling wederom zeer zinvol, leerzaam en
inspirerend. In Matagalpa worden de ervaringen gedeeld met 30 collega’s en komen deze ten goede aan
400 studenten.

“De kinderen zijn begonnen met het maken van tekeningen met als thema de zeventien ‘Sustainable
Development Goals’, oftewel de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen. Zonnesteen wil kinderen bewust maken van deze wereldwijde doelen: hoe
gaan we om met de aarde, het water en de natuur?
Maar je kunt ook denken aan het recht op onderwijs
en het recht om te spelen. Een veelheid aan onderwerpen die je kunt vertellen in beelden en om zo werelden bij elkaar te brengen.
En dat is goed gelukt! Karina maakte op basis van
alle tekeningen een prachtig, kleurig ontwerp. Op
het schilderij glijden kinderen van een grote vulkaan, zie je water, vissen, lucht en vogels. Een molen
uit Nederland en bomen uit Matagalpa. Er zitten ook
grapjes in verwerkt: zo zit er een klein mannetje op
de maan in de hoek rechtsboven. De vlaggen van
Nederland en Nicaragua staan als verbindende symbolen bovenaan geschilderd.”
Karin de Lange, directeur sbo Zonnesteen

Educatie

onderwijs

Onderwijs
Mondiaal partnerschap tussen
scholen, wijken en buurten

De Tilburgse basisscholen Panta Rhei en Zonnesteen geven op zeer enthousiaste
wijze vorm aan de scholenband. De leerlingen krijgen veel informatie over Nicaragua en als het kan ook bezoek. Op sbo Zonnesteen ging dit jaar muurschilder Karina
aan de slag. Voordat zij kwam heeft het Inleefatelier op de Zonnesteen gestaan.
Alle klassen zijn daar op bezoek geweest. Het Inleefatelier bestaat uit panelen met
foto’s van Nicaragua en allerlei attributen en materialen. Aan de hand van rollen en
opdrachten ervaren de kinderen het leven in Nicaragua.
Beide scholen organiseerden een sponsorloop en een markt/feestavond voor ouders en andere belangstellenden.

In Matagalpa is, met Tilburgs geld en een premie van Wilde Ganzen, een multifunctioneel lokaal gebouwd in de gemeenschap Waswalí Abajo. In totaal profiteren 780
kinderen en 25 docenten van deze steun. Tevens zijn workshops gegeven met als
thema een liefdevolle manier van les geven en met elkaar omgaan. Hierbij waren
docenten van twaalf scholen betrokken. Zij passen de kennis toe op de leerlingen,
maar ook richting de ouders.

Spoorzone

Schilder Karina kwam nog een keer naar Tilburg om in de Spoorzone aan de slag te
gaan. In samenwerking met Amarant en buurttuin Bij Ons Achter werd een container omgetoverd tot schilderij. Hier was aandacht voor Global Goals 10 en 11: Ongelijkheid verminderen en Duurzame steden.
Wethouder Esmah Lahlah onthulde het kunstwerk in aanwezigheid van bewoners,
vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarna was er een gezellige borrel in de tuin.
Dit project en ook het Inleefatelier is gefinancierd door de EU, Platforma en LBSNN.

Beatrix

Het Beatrix College is voor het tweede achtereenvolgende jaar tweede geworden
bij de scholierencompetitie. Bij dit spel gaan bovenbouw klassen van drie middelbare scholen, vanuit het vak Maatschappijleer, de strijd met elkaar aan. Ze moeten
laten zien dat ze duurzame en internationale kennis in huis hebben. Het Beatrix
speelt voor Nicaragua. De leerlingen namen 200 euro mee naar huis en mogen dat
besteden aan een project in Matagalpa.				
>>>

kinderen Zonnesteen helpen bij muurschildering
foto’s: Jan Duijvekam

Alex en Frans doen mee
met meetopdracht op de Pabo
foto: Miranda van der Klaauw

onthulling muurschildering
Zonnesteen

jaarverslag 2018 • Stedenband Tilburg-Matagalpa

3

onderwijs

Stop Kinderarbeid

In San Ramón, regio Matagalpa, volgden 40 onderwijzers de cursus ter bestrijding
van schooluitval en kinderarbeid. Ze verbeterden hun eigen onderwijskwaliteiten,
leerden om kwetsbare leerlingen te motiveren, gingen gesprekken aan met ouders
en werkgevers en deelden hun ervaringen met elkaar. Dit leidt tot beter onderwijs
en minder schooluitval, zo is gebleken in dorpen waar de cursus al gegeven is.
De financiering komt van leden van de onderwijsvakbond AOb, die zijn verbonden
met hun collega’s van ANDEN.

Bereik in Tilburg:
2.000 kinderen/jongeren/studenten, 4.000 ouders, 100 docenten en 1.000 buren/sponsors/ bezoekers.
Fondswerving:
De activiteiten en sponsorlopen van de basisscholen hebben
13.500 euro opgebracht. Daarnaast is 3.000 euro gedoneerd
voor het sport & bewegen project. Er kwam 2.500 euro binnen voor kindercentrum las Hormiguitas. En er is 1.800 euro
beschikbaar gekomen voor de onderwijsvakbond.

het nieuwe lokaal van de school in
Waswalí Abajo is geopend
foto: Comité Mano Vuelta

wethouder Esmah Lahlah, schilder Karina en vrijwilliger Jan Duijvekam
bij de beschilderde container in de Spoorzone
foto: Miranda van der Klaauw

sportles in lokaal
foto’s: Frans Couwenberg
sportles buiten

Scholierencompetitie,
team Beatrix
foto: Corné Vorselaars
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Onze economische projecten zijn Microkrediet voor
Vrouwen en Krediet voor Koffieboeren. Ondernemende vrouwen en kleine koffieboeren, lid van de
coöperatie UCA San Ramón, kunnen geld lenen.
Hiermee kunnen zij investeren en op termijn hun inkomen verbeteren. De microkredietinstelling Fumdec
en de UCA monitoren de projecten en de uitstaande
leningen. In 2018 zijn 600 vrouwen bereikt en 200 koffieboeren. De vrouwen krijgen trainingen om zichzelf
verder te ontwikkelen en over zaken die te maken hebben met het runnen van een bedrijf. De koffieboeren
(m/v) krijgen workshops over grondbewerking, waterbeheer en het voorkomen en bestrijden van plagen,
maar ook over gender.
In Tilburg brengen wij deze projecten op diverse manieren onder de aandacht:

Jongeren

Onze inzet was om meer ondernemende jongeren te
bereiken via middelbare scholen en opleidingen. We
dachten dat 2College Durendael ons zou blijven betrekken bij het keuzevak Ondernemen, maar zij hebben in 2018 een andere invulling gegeven aan het
project. De leerlingen kunnen nog wel kiezen voor
Matagalpa, maar wij zijn nu een van de vele goede
doelen.

deze vrouw gebruikt het krediet voor de productie van snacks
foto: Fumdec

economie

Economie
Mondiaal partnerschap tussen
jongeren, vrouwen en
ondernemers

Ook zagen wij kansen op scholen waar Spaans wordt gegeven, zoals De Nieuwste
School (Spaans in plaats van Frans) en het Beatrix College (Spaans als keuzevak).
De mogelijkheden voor gastlessen, correspondentie en uitwisselingen zijn verkend.
Maar onder andere door wisselingen van docenten is het niet gelukt om hieraan
een vervolg te geven. Wel is Jasmijn, leerling van De Nieuwste School, met haar
vader Jan in Matagalpa geweest en is de opbrengst van de Kerstactie van de school
bestemd voor het centrum voor kansarme kinderen las Hormiguitas.
We hadden pech met onze buitenlandstages, want door de situatie in Nicaragua
hebben twee studenten hun stage moeten afbreken. Voorlopig zijn er geen stages
mogelijk.

Acties

Diverse vrijwilligers organiseerden een aantal fondswervende activiteiten: de laatste bridgedrive, een spinning marathon in samenwerking met Basic Fit, deelname
aan Boeken rond het Paleis in samenwerking met Boek winst, de rozenactie bij de
Tilburg Ten Miles en de Vuelta fietstocht.

Toerisme

De protesten in Nicaragua betekenden slecht nieuws voor het door ons ontwikkelde project Toerisme. Mede naar aanleiding van het ‘negatieve reisadvies’ van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we besloten het aanbod van reizen stop
te zetten. Klanten die voor de zomer 2018 hadden geboekt, hebben een alternatief
gezocht.
Aan het eind van 2018 is het reisadvies aangepast (van oranje naar geel) maar de
situatie is nog dermate onzeker dat wij voorlopig geen reizen aanbieden.
>>>

Jan en Jasmijn met de opbrengst van de spinning
foto: Toon Oomen
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boekenmarkt
foto: Miranda van der Klaauw

economie

Bereik in Tilburg:
200 jongeren, 400 ouders en 20 docenten. Verder 3.000 personen met de diverse acties en 6 bedrijven/organisaties en
hun netwerk.
Fondswerving:
Voor microkrediet werd 4.250 euro ingezameld, voor koffieboeren 6.500 euro. De Nieuwste School zamelde 6.000 euro
in.
spinning voor Matagalpa
foto: Toon Oomen

deelnemers van Fumdec
op een cursus
foto: Fumdec

3.

klimaat

Klimaat
Mede vanwege de situatie in Nicaragua, maar ook door de moeizame voortgang
van de plannen voor een Klimaat- of tweede Geboortebos in Tilburg, hebben wij
geen prioriteit gegeven aan dit thema.
Wel is het onderwerp actueel in relatie tot de koffieteelt. De koffiewerkgroep is dan
ook aan het bekijken of het thema klimaat wordt opgenomen in de activiteiten van
de werkgroep.
koffieboeren bij nieuwe, resistente planten
foto’s: UCA
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jonge koffieboeren
doen mee aan een training

Voorlichting/PR/Global Goals
Tilburgse Kermis

voorlichting/pr/Global Goals

4.
Een bijzondere activiteit dit jaar was onze deelname aan de Tilburgse Kermis! Dankzij budget uit Brussel (van EU, Platforma en LBSNN) konden wij de Nicaraguaanse
vogeltjesrace attractie ontwikkelen en voldoende bemensing garanderen voor tien
dagen Kermis. In overleg met de gemeente Tilburg waren wij gekoppeld aan ‘theaterkermis’ LunaLunaLuna, maar deze organisatie moest vlak voor de Kermis afzeggen. Daardoor stonden wij op een minder interessante plek dan oorspronkelijk de
bedoeling was en hebben wij ook minder mensen bereikt. De attractie was wel een
succes en zou prima passen in de opzet van LunaLunaLuna 2019.

Ook bij de Tilburg Ten Miles was er extra aandacht voor Nicaragua en de Global
Goals met de vogeltjesrace, de LBSNN fotokiosk en een sponsoractie van het BeweegBuro. De insteek is om volgend jaar de Global Goals nog meer zichtbaar te
maken op het evenement. LBSNN en onze Stedenband zijn daarvoor in overleg met
de gemeente.
Verder wordt het werk van de Stedenband onder de aandacht gebracht via de pers,
twee websites (een algemene en een voor toerisme), twee Facebook-pagina’s, Twitter en twee Instagram accounts. Aan de websites zijn nieuwsbrieven gekoppeld.
Van het informatieblad ¡Cómo No! verschenen drie nummers. Het blad wordt zowel
op papier als digitaal gelezen.

deelnemers vogeltjesrace kiezen een Global Goal
foto: Miranda van der Klaauw

Het secretariaat van de Stedenband begeleidde 50 vrijwilligers in werkgroepen en
bij activiteiten. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente Tilburg en met
het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN). Ook waren er twee platformbijeenkomsten met de collega’s in andere steden en een aantal landelijke bijeenkomsten/
demonstraties in verband met de crisis in Nicaragua.
Onze Stedenband heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de werkgroep
Tilburg4GlobalGoals. De leden van de werkgroep vinden dat er bij het platform
een Wereld te Winnen teveel aandacht is voor het verdelen van de subsidies (met
concurrentie als gevolg) en te weinig voor de Global Goals. De werkgroep wil minder
versnippering en meer promotie van en communicatie over de Global Goals.

Bereik voorlichting/PR:
ruim 9.000 unieke bezoekers op onze website en 275.000 hits
(zie ook grafiek). Ruim 400 mensen ontvangen onze digitale
nieuwsbrief en ruim 500 mensen lezen de papieren ¡Cómo No!
400 mensen volgen ons op Facebook, bijna 300 op Twitter en
100 op Instagram.
De Stedenband verscheen in totaal 20 keer in de regionale/
lokale pers, waarvan een keer in kleur op de voorpagina van
Brabants Dagblad editie Tilburg.

medewerkers BeweegBuro liepen de TTM voor
sportlessen in Matagalpa
foto: Jan Duijvekam jr
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Organisaties, begrippen en afkortingen
Amarant: Tilburgse zorginstelling.
ANDEN: de Onderwijsbond in Nicaragua
AOb: de Algemene Onderwijsbond (vakbond)
Beatrix College: middelbare school in de Tilburgse wijk Reeshof
BeweegBuro: levert beweegdiensten op maat, onder andere voor scholen en gemeenten
Boek winst: zamelt gelezen boeken in en verkoopt deze voor goede doelen
CMV: Comité Mano Vuelta, partnerorganisatie van de STM in Matagalpa
¡Cómo No!: informatieblad van de Stedenband
EU: Europese Unie
Fontys: onderwijsinstelling voor hoger onderwijs
Fumdec: stimuleert de economische ontwikkeling van vrouwen in Matagalpa
Global Goals of SDGs: internationale afspraken om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering
Hormiguitas: centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa
Inleefatelier: een Nicaraguaans dorpsplein, gemaakt van panelen, waar kinderen rollen en opdrachten krijgen
LBSNN: Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua
LunaLunaLuna: theaterkermis
Pabo: lerarenopleiding basisonderwijs
Panta Rhei: openbare basisschool in Tilburg
Platforma: Europese coalitie van lokale en regionale overheden
Spoorzone: herontwikkelgebied in het centrum van Tilburg
STM: Stedenband Tilburg-Matagalpa
Tilburg4GlobalGoals: werkgroep van Tilburgse mondiale organisaties
Tilburgse Kermis: grootste kermis van de Benelux
Tilburg Ten Miles: loopevenement in het centrum van Tilburg
UCA: landbouwcoöperatie in San Ramón, Matagalpa
Vogeltjesrace: ludieke race met balsahouten vogeltjes in een waterbaan
Wereldpodium: Tilburgs podium voor debat over internationale ontwikkelingen
Wilde Ganzen: steunt ontwikkelingsprojecten samen met bevlogen Nederlanders
Zonnesteen: school voor speciaal onderwijs in Tilburg

moeder en zoon doen mee
aan vogeltjesrace op Tilburgse Kermis
foto’s: Miranda van der Klaauw
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vogeltjesrace, wie bereikt
als eerste zijn favoriete doel

Koffie: ons genot, hun zorg
Neerwaartse spiraal
Klimaatverandering heeft in de loop der jaren een steeds grotere impact op het leven
van de koffieboer. Door overstromingen en hogere temperaturen nemen vruchtbaarheid
en opbrengst van het land enorm af. Boeren verlaten noodgedwongen hun uitgeputte
gebieden en kappen bomen voor nieuwe vruchtbare landbouwgrond, wat weer een negatieve impact heeft op het klimaat. Een neerwaartse spiraal die ons allemaal treft en waarvan
de gevolgen verder reiken dan alleen het verliezen van ons gewaardeerde kopje koffie.

Fervente koffiedrinkers
Koffieboeren en -boerinnen hebben het moeilijk in de regio Matagalpa en
niet alleen dáár. Koffie verbouwen brengt veel risico’s met zich mee. Er zijn
organisaties die ons, Nederlanders, als fervente koffiedrinkers waarschuwen
voor een toekomst zónder koffie. Wij drinken namelijk per hoofd van de
bevolking wereldwijd het meeste koffie. Er is ons dus veel aangelegen dat de
verbouw van koffie niet stopt, integendeel, dus dat er boeren en boerinnen
koffie blíjven verbouwen. De klimaatverandering is juist dáár het eerst en het
meest merkbaar, waar producten -in dit geval de koffiebonen- afhankelijk zijn
van factoren als temperatuur, vochtigheid en bodemgesteldheid. En juist deze
factoren zijn aan het veranderen in vergelijking met enkele decennia geleden.

Ondersteuning door scholing
In de regio Matagalpa steunen wij als Stedenband Tilburg-Matagalpa drie
kleinere koffiecoöperaties, die behoren tot één grote coöperatie: UCA San
Ramón. De boeren en boerinnen moeten scholing krijgen en zij wíllen dat ook,
scholing over hoe te reageren op die veranderingen en scholing over nieuwe,
sterkere plantenrassen, over het goed onderhouden van hun -vaak kleinekoffieplantages, zodat de productie per manzana (= 0,5 ha) optimaal is. Een
koffieboer(in) bezit gemiddeld acht, negen manzanas. Dat is eigenlijk te weinig
om ermee als gezin te overleven en toch doen ze dat. Vandaar de noodzaak
-vinden wij- tot het geven van ondersteuning. Ieder die deze ondersteuning
belangrijk vindt, kan meedoen!
Je bent van harte welkom als vrijwilliger bij de koffiegroep. Wij bedenken
activiteiten in Tilburg om Tilburgers te informeren en om geld in te zamelen.
Geen tijd? Maak dan een donatie over op bankrekening
koffieboer
foto’s: Gé Mooren
koffieplantage bij Matagalpa

NL53 RABO 0170 2385 63 tnv Stedenband Tilburg-Matagalpa
ovv koffieproject.
Bij voorbaat dank!

Toon Oomen					
in dit gebouw vindt de eerste koffieboonbehandeling plaats in de beneficio
van de coöperatie Danilo Gonzalez, die de koffiewerkgroep ondersteunt
foto: Toon Oomen
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Even terug in de tijd ...
Het voorspel
Ergens in 1982 kreeg ik een telefoontje van Rein van der Horst. De naam zegt u
waarschijnlijk niets. Rein was een echte authentieke socialist, leerling van Henk Sneevliet,
een van de communistische, antistalinistische iconen uit de eerste helft van de twintigste
eeuw, in 1942 door de nazi’s in Amersfoort gefusilleerd. Ik had Rein in de tweede helft
van de zestiger jaren leren kennen in mijn tijd als bestuurder van de PSP, één van de
samenstellende delen van het huidige GroenLinks. Rein vroeg of ik deel wilde uitmaken
van een groepje, waarin naast hijzelf onder andere John Huige, toen docent aan de Sociale
Academie in Driebergen, en Theo Salemink, een links denkende theoloog, zaten, een
groepje dat de nieuwe Nicaraguaanse zaakgelastigde in Den Haag zou informeren over
maatschappelijke instituties in Nederland.
Na de overwinning op dictator Somoza moesten de sandinisten hun
diplomatieke dienst in het buitenland opzetten. Als bevrijdingsbeweging,
die een jarenlange strijd in de jungle had gevoerd, was de organisatie hierop
nauwelijks ingesteld. Het bleek dan ook dat de betreffende zaakgelastigde,
een twintiger (z’n naam ben ik vergeten), weinig buitenlandse ervaring had. De
overwinnaars, moesten toen kennelijk roeien met de riemen die ze hadden. In
Brussel zat een echte ambassadeur, señor De Miranda.
Het groepje heeft, denk ik, een klein jaar gefunctioneerd. We hebben de
jongeman ingewijd in de politieke verhoudingen, het scala aan politieke partijen
in Nederland en de inhoud van hun programma’s, hoe het godsdienstige
landschap er uitzag en het merkwaardige medialandschap, de samenstellende
delen van de vakbeweging, de ondernemersorganisaties, het onderwijssysteem,
een stukje vaderlandse geschiedenis, de grondwet enz., enz., enz. En toen
werd hij overgeplaatst en kwam De Miranda naar Den Haag, waarmee de
vertegenwoordiging in Den Haag opgewaardeerd werd tot ambassade.

pater Uriel Molina
foto: La Prensa/cortesía IHNCA

Frank Pineda, Omar Cabezas,
Deborah Schaffer en anderen
foto: Niú

POLEK
In mei 1983 liep het studiejaar aan de universiteit ten einde. De zogenaamde
POLEK-groep had in mei haar laatste vergadering van dat studiejaar.(1) Tijdens
die vergadering ontstond een discussie over de vraag of er sprake was van
een verplaatsing van het zwaartepunt van de bevrijdingsbewegingen van Azië
(onder meer Vietnam) naar Latijns-Amerika. Concreet op dat moment: de
bevrijding van Nicaragua door de sandinisten van de dictatuur van Somoza.
Het resultaat van deze discussie was dat enige leden van de groep op zich
namen om in het najaar een Nicaragua-week te gaan organiseren teneinde de
Tilburgse autoriteiten en het publiek voor te lichten over de sociaaleconomische
en politieke toestand in Midden-Amerika. In de betreffende vergadering werd
tevens besloten dat Riné Vermeer, Jan Drissen, Rob Wieten en ik ons met het
plan zouden gaan bezighouden.
In het begin al ontstond binnen dit clubje het idee om een onderdeel van
die Nicaraguaweek via een direct contact gelijktijdig in Tilburg en Nicaragua
te laten plaatsvinden. De omstandigheden waren hiervoor relatief gunstig.
In Nicaragua zaten twee afgestudeerden van Tilburg, te weten oud-lid van
de groep Thera van Osch en Holke Wierema, die door het Instituut Voor
Ontwikkelingsvraagstukken (IVO) waren uitgezonden. Naast Thera, zou de
vrouw van Holke, Janny Slotman, eveneens verbindingsofficier in Nicaragua
zijn. We konden het idee van de week grondig met Thera doorspreken, omdat
zij in de zomermaanden van dat jaar even over was uit Nicaragua. Ik meen
me te herinneren dat tijdens de laatste voorbespreking met Thera ook Louise
Donjacour zich bij het clubje had gevoegd. Toen we toe waren aan de concrete
uitwerking sloten zich ook Joop Peerboom (Joop werd onze penningmeester),
Cis Jansen (later bij de Daklozenkrant) en Hans Robbesom bij de organisatie
aan. En verder konden we in alles op Lou Keune rekenen, die wetenschappelijk
hoofdmedewerker op het IVO was. Ik had op me genomen De Miranda van
onze plannen op de hoogte brengen en hem om medewerking vragen.
10
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Wim Boerboom (midden) tijdens de Nicaraguaweek in 1983
foto: fotograaf onbekend

Wim (rechts) tijdens een bijeenkomst met een Nicaraguaanse
delegatie foto: fotograaf onbekend

Ernesto Cardenal

Radboudziekenhuis opgeknapt. Tot in het voorjaar daarna moest ze revalideren.

Uiteraard was deze zeer ingenomen met de plannen
en hij gaf al direct enige adviezen. Eén daarvan was,
om een in Nicaragua bekende pater, Uriel Molina,
voor de Nicaraguaweek uit te nodigen. Dat zou een
verduidelijking geven ten aanzien van de identiteit
van de sandinistische revolutie, namelijk dat het
een bevrijdingsbeweging was en geen stalinistisch/
communistische organisatie. Aan die verduidelijking
was behoefte omdat in het Westen alle vormen
van protest en verzet tegen de gevestigde orde
het predicaat ‘communistisch’ kregen en daarmee
verdacht waren. Zo ook de sandinisten. In dit
verband zij verwezen naar een incident dat te
maken had met een van de nieuwe sandinistische
ministers -van Cultuur- de priester/dichter Ernesto
Cardenal. Deze werd door paus Johannes Paulus II,
een kruisvaarder tegen het communisme, tijdens
diens bezoek aan Nicaragua (ouderen zullen zich de
beelden nog herinneren) zwaar geschoffeerd.(2)
Een andere suggestie van De Miranda was, om in
het verlengde van de Nicaraguaweek eens na te
denken over een stedenband tussen Tilburg en een
stad in Nicaragua. Er bestond toen, dacht ik, al een
stedenband tussen Amsterdam en Managua. En,
zo voegde hij er aan toe, als het zover zou komen
denk dan eens aan Matagalpa, ik kom er namelijk
vandaan. Om niet te veel hooi op de vork te nemen
heb ik die laatste suggestie toen maar voorlopig
voor me gehouden.

Slotavond
De Nicaraguaweek werd een succes. Een van de
hoogtepunten was mijns inziens een gezamenlijke
en gelijktijdige telefonische discussie- en
informatiebijeenkomst op een middag in de
portrettenzaal van de Universiteit (toen nog
Katholieke Hogeschool) van POLEKkers en anderen
én studenten van de Universiteit van Managua.
Hier bleek hoezeer de aanwezigheid van Thera
en Janny Slotman aldaar dingen mogelijk maakte.
Aan de Tilburgse kant waren José Finders en Lou
Keune de verbindingsofficieren c.q. vertalers.
Een ander hoogtepunt was de opening van de
week met een dienst door de genoemde Uriel
Molina in de protestantse Opstandingskerk aan de
Cobbenhageboulevard, waardoor de bijeenkomst
ook nog eens een oecumenische tint kreeg.
En natuurlijk was zo’n hoogtepunt ook de
slotavond van de week, waar onder andere de
deken van Tilburg, pastoor Bijl, aanwezig was.
Aldus probeerden we de belangstelling ook van
de Tilburgse bevolking voor de problematiek van
Midden-Amerika, in het bijzonder Nicaragua,
te wekken. Ambassadeur De Miranda en de
onderminister van Binnenlandse Zaken van
Nicaragua, Omar Cabezas, gaven eveneens acte
de présence op deze slotavond. De laatste had in
de jungle gevochten en een boek geschreven over
het leven van een guerrillero in de jungle vóór de
verdrijving van Somoza en was daardoor in zijn
land een bekende sandinist. Dit laatste hoogtepunt
kreeg aan het einde een heel bizarre wending.
Er was een bericht binnengekomen, inhoudende
dat Thera een heftig auto-ongeluk had gehad en
zwaar gewond in het ziekenhuis lag. Ontsteltenis
alom. Van De Miranda en Cabezas kregen we
de verzekering dat ze er persoonlijk voor zouden
zorgen dat Thera de beste behandeling kreeg, die
Nicaragua kon geven. Toen Thera daartoe in staat
was, werd ze naar Nederland gerepatrieerd en in het
2019 • nr 128
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En toen kwam na afloop van de Nicaraguaweek de vraag op: wat nu? De
groep was uitgebreid met de mensen die bij de organisatie van de week hun
steen(tje) hadden bijgedragen. Ik herinner me Mieke de Hart en natuurlijk Jan
Vugts die de nodige ervaring inbracht als voorzitter van, meen ik, het MiddenAmerika-Comité en aanbood, dit comité samen te smelten met de Nica-club. De
uitgebreidere groep toog aan het brainstormen: hoe verder te gaan. Het woord
stedenband viel al spoedig. Maar met welke stad? Ik meen me te herinneren,
dat onder meer de naam van een stad aan de oostkust werd voorgesteld. Ik heb
toen mijn verhaal over de suggestie van De Miranda ingebracht. En zo werd het
Matagalpa.
De stedenband moest ondergebracht worden in een stichting. Zoveel was
wel duidelijk. Mieke had, als ik me wel herinner, van dit soort zaken verstand.
Ze had rechten gestudeerd. En welke naam zouden we aan die stichting
geven? Het werd Stichting Samenwerking Tilburg Nicaragua, SSTN. Met dit
resultaat van de brainstorming gingen we ons naar buiten presenteren met
name naar de Gemeente en de Tilburgse bevolking. Tilburg had in die tijd een
verlichte CDA-wethouder, Jan Timmermans, en een PvdA-wethouder Jan van
Bergen. Jan van Bergen was al bij de organisatie van de Nicaraguaweek onze
adviseur inzake gemeentelijke zaken. Jan Timmermans had de problematiek
‘ontwikkelingssamenwerking’ en daarmee de subsidiekraan in zijn portefeuille.

Niet het onderste uit de kan
Ik kan me herinneren dat we in verband met subsidie bij de, als ik me
wel herinner, Commissie Internationale Zaken die tot de competentie van
Timmermans hoorde, moesten verschijnen. Voorzitter daarvan was Pieter
van Bekkum, jaren later een volleybalmaatje. Lid was onder anderen Dr.
Lagerberg een collega/dwarsligger van Lou Keune. Lagerberg zag in alles een
communistisch gevaar en deed zijn best, om de SSTN als afgeleide van de
POLEK-groep in diskrediet te brengen. Hij afficheerde zich als de expert, omdat
hij de POLEK-groep vanuit zijn positie aan de Katholieke Hogeschool beter
kende dan de andere commissieleden en hij in de POLEK-groep een soort crypto
communistische organisatie zag. Daar hij geen vat kreeg op de andere leden
van de commissie stelde hij voor om naast de SSTN een andere stedenband in
het leven te roepen en aldus een eventuele subsidie voor de SSTN te halveren.
Hij had in die zin succes dat de overige leden van de commissie daar wat in
zagen. Daar ligt volgens mij de oorsprong van de band van Tilburg met Same
in Tanzania. En onder het motto ‘niet het onderste uit de kan’, vonden wij
dat prima. Toen later de vraag aan de orde kwam wie het project Same van
de grond moest trekken, bood zich weer een POLEKker aan: Jos Wielders. En
zo kwam alles toch nog goed. Zie daar, wat er voorafging aan het moment,
waarop de notaris een nieuwe stichting in zijn register kon inschrijven en Tilburg
een stichting rijker was, de SSTN. Althans conform de herinneringen van een
85-jarige inzake gebeurtenissen ergens tussen de veertig en vijfendertig jaar
geleden.

Wim Boerboom
1 De POLEK-groep, was een
studentenorganisatie (waarvan ik medeoprichter, later een soort mentor was), die zich
inspande, om het vak Politieke Economie en
met name Marxistische Politieke Economie
weer in het studieprogramma terug te krijgen.
Het vak bestond op het einde van de zestiger,
begin zeventiger jaren als een officieel vak in
het toenmalige curriculum van de Economische
Faculteit.
2.Toen paus Johannes Paulus II in 1983
Nicaragua bezocht begroette Cardenal hem
door te knielen. Maar toen Cardenal zijn ring
wilde kussen wees de paus hem openlijk terecht
omdat de priester tegen de kerkrechtelijke regels
in actief was in de politiek. Nadat het Vaticaan
herhaaldelijk had geprobeerd om hem en een
aantal andere priesters ertoe te brengen hun
posten binnen de sandinistische regering op te
geven, werden zij uit het priesterambt gezet.
Sindsdien mocht Cardenal de aan zijn status
verbonden rechten en bevoegdheden niet langer
uitoefenen. Pas in 1994 besloot Cardenal het
Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront te
verlaten.
Onlangs heeft Paus Franciscus de kerkrechtelijke
sancties tegen Ernesto Cardenal opgeheven.

Wim Boerboom tijdens een actie voor Midden-Amerika
foto: fotograaf onbekend
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María Teresa Blandón: ‘Nicaragua vertoont
duidelijke tekenen van een dictatuur’
Blandón is een Nicaraguaanse feministe. Sinds de jaren tachtig is zij actief en maakt zij
deel uit van organisaties die opkomen voor de rechten van Nicaraguaanse vrouwen. Ze is
oprichter van diverse initiatieven op nationaal en Latijns-Amerikaans terrein waaronder
organisaties als Programa Feminista La Corriente -waar zij directeur van is- en de
Movimiento Feminista de Nicaragua, een collectieve plek, die openlijk de voortdurende
schendingen van de rechten van vrouwen door de staat en de samenleving veroordeelt. Op
dit moment is María Teresa Blandón samen met mensenrechten- en milieuactiviste Mónica
López Baltodano en boerenleidster Francisca Ramírez in Europa om aandacht te vragen
voor de situatie in Nicaragua. Hieronder een interview met Blandón dat verscheen in El
Periódico.
Boerendochter en onderwijzeres María Teresa Blandón was vanaf haar
zeventiende betrokken bij de sandinistische revolutie en later bij de feministische
beweging. Naar eigen zeggen heeft ze al vroeg geleerd onrechtvaardigheden
te onderzoeken en te betreuren. Haar strijd tegen de onderdrukking van klasse,
geslacht en de staat heeft nu een sterke vuist tegen Daniel Ortega gecreëerd,
maar de protesten tegen deze onderdrukking hebben de laatste anderhalve
maand al meer dan honderd dodelijke slachtoffers gekost.* Hier volgt een
Nicaraguaans relaas van geweld met hier en daar een sprankje hoop.

De dood is nadrukkelijk aanwezig in uw leven.
Dat is zeker zo. Na de triomf van de revolutie moest ik vele jaren doorbrengen
in een gebied dat in oorlog was met de contrarevolutionaire groeperingen. Elke
nacht dacht ik dat het de laatste zou kunnen zijn. Ik herinner me dat het besef
van de kwetsbaarheid van het leven alleen te vergelijken was met het gevoel
van heroïek, om iemand te zijn die in staat is om angst te trotseren. En dat
stond als een soort hoger doel dichter bij de dood dan het leven, zou je kunnen
zeggen. Ik denk dat we het geweld susten met het idee dat ons motief juist was
en dat we ons leven in dienst van de revolutie moesten stellen. Een moraliserend
verhaal omdat niemand het verdraagt om zoveel jaren zo dichtbij de dood te
leven.

Waarom zegt u dat het feminisme uw leven heeft gered?
Omdat het me heeft verlost van het idee dat oorlog heroïsch is, een gedachte
die erg ingeburgerd is in Latijns-Amerika. Feminisme heeft ons bevrijd van al het
kwade. We hebben geleerd dat we samen als vrouwen en op andere momenten
ook samen met mannen, ons moesten verlossen. Begrijpt u? In de oorlog moest
ik leven zoals veel mannen die hun leven nodeloos waagden en vochten in
slechte omstandigheden, ook om hun mannelijkheid te bewijzen. We waren er
sterk van doordrongen dat we wilden leven.
Wanneer begon het besef van deze losmaking?
Ik ervoer de revolutie als een gebeuren waarin we gelijk waren en waarin we
allemaal betrokken waren. Maar goed, de richting van de verandering was
niet voor mannen en vrouwen gelijk. En dat begon ik pas in te zien gedurende
de tweede helft van de revolutie aan de hand van beschouwingen van andere
vrouwen.
Wat kwam er naar boven in deze gesprekken?
Veel onderwerpen. Iemand vertelde dat ze geslagen werd door haar man. Ook
kwam het thema van huishoudelijk werk ter sprake en van seksuele relaties
die heel ongelijk en weinig bevredigend waren. We spraken over abortus en
verkrachting. Dat gaf een gevoel van schaamte omdat het onze revolutionaire
kameraden betrof. Ik geloof niet dat er ook maar één vrouw tijdens de revolutie
niet leed onder intimidatie. Inclusief mezelf. Sommigen waren ook slachtoffer
van verkrachting. Dit soort onderwerpen die in het begin in intieme gesprekken
naar voren kwamen, werden een politiek thema, ook al werd het door de
sandinisten niet serieus genomen omdat het machismo diep verankerd was in
12
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de revolutionaire beweging.
In Nicaragua, dat zes miljoen inwoners telt,
worden elk jaar tussen de zestig en zeventig
vrouwen vermoord. Waarom is er zoveel
geweld op dit terrein in Latijns-Amerika?
Zonder voorbij te gaan aan het feit dat dit geweld
al voorkwam in de originele populaties, wijst de
antropologe Rita Segato erop dat het seksistisch
geweld is ontstaan tijdens de Europese kolonisatie
en dat het beeld van mannelijkheid verstoord is
door het imago van de kolonisator. De blanke vrouw
wordt gedomineerd, maar de inheemse vrouw
wordt op twee manieren onderdrukt, op het vrouw
zijn en op raciale gronden. Zeker trof de slavernij
zowel mannen als vrouwen, maar de vrouwen
werden ook nog op seksueel gebied misbruikt. De
overheersing berust dus niet op een weloverwogen
denkwijze, maar op banalisering van de schade,
zoals Hanna Arendt (Amerikaanse filosofe) zou
zeggen.
Een venijnige erfenis die voortduurt.
Ja. Vandaar dat vandaag de dag mannen, die geen
weet hebben van neoliberaal gedachtegoed, maar
geleerd hebben om vrouwen te minachten, ervaren
dat ze altijd iemand hebben die minder is en die ze
mogen molesteren. Veel mannen voelen zich alleen
oppermachtig tegenover vrouwen. Ze voelen zich
machteloos tegenover een miljonair die hen uitbuit
of de economische markt waar ze buitengesloten
worden of tegenover de media die hen negeert.
Wat is dus de enige plek waar hun mannelijkheid
nog iets voorstelt? Het lichaam van de vrouw.
U zegt dat vrouwenmoord een voortvloeisel
is van de samenleving die wij zelf gecreëerd
hebben.
Het komt ook doordat er zeer patriarchale landen
zijn, die weinig tot niets gedaan hebben aan
heropvoeden en geen einde gemaakt hebben aan
deze straffeloosheid.
U beschuldigt de regering zelfs van meewerken
aan de ‘grootschalige epidemie’ van misbruik
van minderjarigen in het land.
Omdat het in Nicaragua een verschrikking is. Men

María Teresa Blandón
tijdens een demonstratie
foto’s: internet

María Teresa Blandón

schat dat minimaal 16.400 meisjes tussen de tien
en veertien jaar in het laatste decennium door
verkrachting zwanger zijn geraakt. Daarnaast
geeft het Forensisch Medisch Instituut (Instituto
de Medicina Legal) aan dat 87 procent van de
slachtoffers van verkrachting meisjes zijn en dat
slechts negen procent van de daders een onbekende
is van het slachtoffer. We kunnen dus stellen dat
Nicaraguaanse families ontwricht zijn door seksueel
geweld. En wat doet de regering van Ortega?
Wat doet die?
De verkrachtingen worden niet onderzocht en
abortus is sinds 2007 bij de wet verboden. Meisjes
van het platteland worden naar opvanghuizen voor
jonge moeders gebracht waar ze leren om voor hun
kind te zorgen. Het is een schandaal, een drama
waar het land niet zijn verantwoordelijkheid voor wil
nemen omdat dit regime het leven van vrouwen en
meisjes en het moederschap minacht.
Ortega zelf werd beschuldigd van misbruik
van zijn stiefdochter; de rechter seponeerde de
aanklacht wegens verjaring.
Wij feministen waren de enigen die naar haar
luisterden en haar hielpen. Feitelijk weten we
welke risico’s we lopen door te strijden tegen de
geweldplegingen en voor seksuele reproductieve
rechten. We worden in de gaten gehouden, we
worden bedreigd en in diskrediet gebracht door
campagnes van het regime. We worden ervan
beschuldigd te verdienen aan de samenwerking met
vrouwen en aan hun leed! De vijandigheid is groot.
Worden vrouwen gevangen gezet voor
abortus?
Voor zover wij weten niet. Er zijn vrouwen
aangeklaagd en wij zijn ook bedreigd met
dagvaardingen voor het verdedigen van dit recht.
De rechterlijke macht heeft niet opgetreden
zoals in El Salvador, waar ze wel gevangen gezet
worden. Laten we zeggen dat ze in de openbare
ziekenhuizen gekozen hebben voor het flink
toetakelen van vrouwen die in een situatie van
abortus, al dan niet opgewekt, terecht komen. Ze
worden behandeld als misdadigers. Een vrouw werd
aangeklaagd door de directrice van het ziekenhuis
en de politie nam haar mee terwijl ze nog niet eens
hersteld was. We konden voorkomen dat ze haar
gevangen namen; ze kreeg in plaats daarvan een
werkstraf.
Nicaragua is momenteel doordrenkt met bloed.
Ortega wordt beschuldigd van hardhandige
onderdrukking van de protesten tegen hem in
de afgelopen anderhalve maand. Tegenover
wie staan we?
Ik denk dat we al voorbij het stadium van een
autoritaire regering zijn gekomen en dat we nu
kunnen spreken van duidelijke tekenen van een
dictatuur. De vermiste, dode en gemartelde mensen
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tijdens het Somoza regime … dat is wat we nu ook meemaken. In de laatste
maanden zijn ze op een zeer selectieve manier begonnen met het uitroeien van
tegenstanders. Maar sinds april, toen de universiteiten zich tegen de hervorming
van de sociale zekerheid keerden, schoot de politie met scherp: meer dan
honderd personen, voor het merendeel jongeren, werden gedood, vermist,
gewond ... De openbare ziekenhuizen weigerden informatie te geven over
de overledenen. En op het toppunt van het geweld door de overheid werden
families gedwongen een document te tekenen om de dode te verzwijgen in ruil
voor het vrijgeven van het lichaam. Dat is puur fascisme. Meer dan tweehonderd
jongeren werden vastgezet en enkele werden gemarteld: ze werden met de
dood bedreigd, geslagen en hun nagels werden uitgetrokken.
En wat nu?
Er is geen weg terug. Maar het moet gezegd worden dat Ortega deze
tien jaren in het zadel is gehouden dankzij de hulp van de economische
elite. Desalniettemin, het scala aan dictators en uitbuiters kunnen niet de
verontwaardiging van de burgers onder controle houden. En dat is wat de door
de politie en paramilitairen onderdrukte protesten bewijzen, ze zijn in de sociale
media uitgebreid belicht. Die grote mannen op de motor met helm op ... die zijn
nooit eerder in Nicaragua gezien, het is een fenomeen van het Ortega regime.
We bevinden ons in een verdorven land, zoals de politicoloog Andrés PérezBaltodano zei.
Een verdorven land?
Ja, die over alle grenzen van het toelaatbare gaat. Het verzet van Ortega
zal hardnekkig zijn, omdat hij zich rekenschap moet geven van veel zaken,
waaronder de beschuldigingen van corruptie, maar ik zie hoop in hoe de
intellectuele en sociale bewegingen de onderdrukking het hoofd bieden. De
dialoog kan leiden tot vervroegde verkiezingen -de laatste verkiezingen waren
frauduleus- en een vreedzaam vertrek van Ortega en Rosario Murillo betekenen.
We willen dat ze vertrekken zonder nog meer slachtoffers te maken. En dat
de internationale gemeenschap in beweging komt. We willen niet dat ze
verklaringen blijven afleggen terwijl onze families opnieuw worden verwoest
door de pijn.
Het perspectief is vreselijk. Vraagt u zich wel eens af waartoe zoveel
strijd heeft geleid en wat het heeft gekost?
Kijk, met alle kritiek van dien, ik denk dat de feministische beweging een
kweekvijver is voor anders denken over het leven. En dat is niet niks. Het
heeft ons bijvoorbeeld geleerd om voor elkaar te zorgen. En als we deze zorg
als universele waarde erkennen, kunnen we die aan de rest van de wereld
teruggeven met kennis en oefeningen voor het behoud van een waardig
leven en afstand te nemen van denkpatronen die verwoestend, neoliberaal en
oorlogszuchtig zijn. Bovendien kunnen we ook inbrengen dat we verschillend
zijn, soms pijnlijk verschillend, zonder elkaar te moeten uitroeien. En weet je?
Vertel!
Als ik het allemaal niet had gedaan, dan zou het leven van veel vrouwen,
inclusief het mijne, onnoemlijk veel zwaarder en vijandiger zijn. Als ik daar aan
denk dan geeft me dat een warm gevoel en kan ik zeggen: ja, het heeft veel
gekost, maar het was de moeite waard.

Núria Marrón; El Periódico, 02/06/2018
vertaling: Joke Keuning
* Dit artikel verscheen vlak na de opstand in 2018. Inmiddels ligt het aantal dodelijke
slachtoffers boven de 400. Ook verwijst Blandón aan het eind naar de dialoog die toen
van start ging, maar al vrij snel werd opgeschort. Nu is de dialoog wel weer opgestart,
maar dat is acht/negen maanden later.
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Spinningmarathon levert ruim 1000 euro op

KORT NIEUWS

Op zondag 20 januari vond bij Basic-Fit op het Wagnerplein
weer de jaarlijkse spinningmarathon plaats. Een aantal ‘vaste’
deelnemers en ook een aantal nieuwe deelnemers beleefden
enige plezierige en sportieve uren en zorgden weer voor een
mooie opbrengst.
Kort na de succesvolle spinningmarathon in maart 2018 besloot
de koffiewerkgroep om ook in 2019 samen met Jasmijn Vugts
weer een spinningmarathon te organiseren. Ook dit maal
is de opbrengst bestemd voor ondersteuning aan de kleine
koffieboeren aangesloten bij de UCA San Ramón en het centrum
Las Hormiguitas. Met iets meer dan 1000 euro is de opbrengst
wel aanzienlijk lager dan in 2018 toen de marathon 2330 euro
opleverde. Deze lagere opbrengst is vooral het gevolg van het
ontbreken van enkele grote sponsors. In 2018 gingen Jasmijn en
ik kort na de spinning naar Matagalpa en dat was toen wellicht
voor enkelen ook een motief om een van ons of ons beide
flink te sponsoren. Deze keer hebben we niet zo’n reisje in het
vooruitzicht en we hebben ook iets minder ons best gedaan om
sponsoren te werven. Maar de sfeer was ook nu weer heel goed
en er was meer deelname door Basic-Fit-leden en instructeurs
dan in maart 2018. De vrijwilligers van de Stedenband die één
uur op de fiets stapten deden dat allemaal bewust in hetzelfde
uur. Op een spinningfiets zitten met voor je, achter je en naast
je bekenden maakt het extra leuk. Naast dit stedenbandteam
waren er dit jaar teams van Contour deTwern en Fysio Holland
aanwezig.
Alles bij elkaar genomen waren we tevreden over het resultaat
en we hebben als koffiewerkgroep dan ook besloten om volgend
jaar opnieuw een spinningmarathon te organiseren. Dan gaan
we in ieder geval proberen wat meer teams op de fiets te krijgen.
Jan Vugts
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foto’s: Toon Oomen

Dank!
Dank aan alle lezers die een bijdrage
overmaakten voor de productie van de
¡Cómo No!. Dank ook aan alle donateurs
die projecten steunen en aan de vrienden
van de Amigos de Matagalpa. Met jullie
steun werken wij aan beter onderwijs en
scholing en krediet voor kleine ondernemers
in Matagalpa én aan voorlichting en
bewustwording in Tilburg.
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Jasmijn met cheque
foto: Wes van Renswouw

Kerstactie voor Las Hormiguitas

Fairtrade Weken
In 2019 worden er twee Fairtrade Weken georganiseerd,
in week 19 en 44. De voorjaarseditie is van 4 tot en
met 12 mei, de najaarseditie van 26 oktober tot en
met 3 november. In de deze weken zetten bedrijven,
winkels, Fairtrade Gemeenten en vrijwilligers zich in voor
Fairtrade producten en producenten. Er is een fairtrade
folder, met aanbiedingen van eerlijke producten in
verschillende supermarkten. Er worden door de Fairtrade
Gemeenten verschillende activiteiten georganiseerd. Zo
laten zij zien dat ze voor eerlijke producten staan!

Pitchen
Op 10 april heeft onze Stedenband
gepitcht voor een nieuwe subsidie.
De huidige subsidie stopt op 1 juli
2019. De nieuwe periode loopt tot
eind 2020. Wil je weten hoe de
pitch is afgelopen? Kijk dan op de
homepage van onze website www.
tilburg-matagalpa.nl of zoek onze
berichten op Twitter of Facebook.

Veertig jaar ¿revolutie?; 35 jaar
Stedenband!
Stedenband Tilburg-Matagalpa bestaat dit jaar
35 jaar! Wij laten deze mijlpaal NIET ongemerkt
voorbijgaan. Het is een hele goede reden de koppen
bij elkaar te steken en dit jubileum te vieren!

KORT NIEUWS

Afgelopen december is gebleken dat het
welzijn van de kinderen in Nicaragua een
hele hoop leerlingen van De Nieuwste
School aan het hart gaat. Naar aanleiding
van de Nicaragua reis van mij en mijn vader
(Jan Vugts) is tijdens de kerstactie van mijn
school geld ingezameld voor Las Hormiguitas.
Afgelopen jaren ondersteunden we met onze
kerstactie altijd het goede doel van de zoon
van de directrice, maar door haar vertrek
moest er een nieuwe bestemming komen. Toen
ik dit hoorde ben ik meteen gaan peilen of
Las Hormiguitas kans zou maken en het was
meteen raak. Na een inleidende presentatie
aan de school ging de meerderheid van de
leerlingen erg enthousiast aan de slag met
de actie Take 5. Iedere leerling kreeg vijf
euro vanuit de school met de bedoeling dit
bedrag te verhogen. Al snel zag je folders van
donutverkoop en verschillende diensten in de
school hangen. Door de tastbaarheid van het
nieuwe goede doel leek het alsof de leerlingen
drie keer zo hard hun best deden en dit heeft
gewerkt. Bij de bekendmaking was er ruim
5500 euro opgehaald maar als laatstejaars
kon mijn klas natuurlijk niet achterblijven.
Met de eerste editie van de enige echte DNS
kerstbingo hebben we het bedrag nog kunnen
ophogen naar 6000 euro! Dit geld zal Las
Hormiguitas de komende jaren goed kunnen
gebruiken voor onder andere het renoveren
van hun gymzaal en schoolpakketten voor de
kinderen. Hopelijk kunnen we de actie dit jaar
weer houden!
Jasmijn

U hoort nog van ons!
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Dé foto van ¡Cómo No!

Joost, Toon, Abraham
foto: Oana S Indilariu

