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Kermis

De zomer is al een eind op scheut. Zomergasten is reeds halverwege
en de Tilburgse kermis is nog maar een verre herinnering. Niet dat
ik daar dit jaar veel van gezien heb: vanuit mijn zolderraam slechts
een boven de daken uit ronddraaiende arm van een of andere
monsterattractie en wat geluidsflarden als de wind goed stond. Als
kind kon ik niet genoeg krijgen van de kermis. Mijn jongste jaren heb
ik in Brussel doorgebracht, daar was de kermis groot en vol mysterie.
Ik herinner me reusachtige, met hun armspieren rollende worstelaars
voor de bokstent, een dame met een baard, een degenslikker en een
grote kooi waarin een welhaast naakte man woest aan de tralies rukte
-de dappersten onder de toeschouwers mochten hem een stuk rauw
vlees toewerpen. En dan de behendigheidsspelletjes met hun geglitter
en geplingpling. Mijn vader was daar goed in. Zijn oudere broer, onze
ome Toon, was er nog beter in; hij kwam eens bij ons langs met zes
kermishorloges om z’n arm en een grote glimlach op z’n gezicht.
Later verhuisden we naar een klein dorp in Oost-Brabant. Daar stelde
de kermis niet veel voor: ‘n palingkraam, ‘n oliebollenkraam, ‘n
muf ruikende rups, ‘n mallemolen, ‘n suikerspin,‘n cakewalk die wij
sjimmie-tent noemden en een zweef waar we rondjes in draaiden
tot we totaal dizzy waren. Als het geld op was, was er altijd nog de
danstent. Daar mochten we als kind niet in, maar we loerden stiekem
aan de achterkant onder het tentdoek door naar de volwassenen die
aan het jiven waren. Miste ik die grote kermis van Brussel? Nee. Groot
is niet altijd beter. Mega, massa ... ik heb er niet veel mee.
Ooit, lang geleden bezocht ik de kermis in Matagalpa. Hij was
nog kleiner dan die van ‘t Brabantse dorp, maar het plezier van de
bezoekers was er niet minder om. Ik denk zelfs dat ze vrolijker waren
dan menig bezoeker van de Tilburgse kermis. Zo zie je maar, less is
soms more.

Marian
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Demonstranten uiten hun woede over de ‘uitverkoop’ van
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INATEC-vakopleidingen
‘gat in de markt’
Sinds kort bestaat INATEC (Instituto Nacional Tecnológico), een nationale instituut voor
vakopleidingen en cursussen in Nicaragua; ook in Matagalpa is een lokale afdeling van
dit instituut. Het werd lange tijd gemist, maar er werd ook geen actie op ondernomen.
Sinds vorig jaar investeert de Nicaraguaanse overheid echter volop in beroepsonderwijs.
Via het LBSNN ondersteunen diverse Nederlandse steden het project door mee te betalen
aan de materialen. De andere kosten betalen de Nicaraguaanse partners. Tilburg betaalt
mee aan de cursussen in Matagalpa. Het aanbod is divers. Er zijn cursussen timmerwerk,
metaalbewerking, elektrotechniek, informatica, koken, naaien en schoonheidsspecialiste.
Indien mogelijk worden deze ook op locatie (in wijken of dorpen van de gemeente)
aangeboden. De huidige cursisten zijn enthousiast.

Interviews afgenomen bij begunstigden
van de cursussen gegeven in de vakschool
van de gemeente Matagalpa op zaterdag
21 maart en zondag 22 maart 2015.

cursisten bij INATEC Matagalpa
cursus reparatie motoren

Neydi Rosa

Geïnterviewde : Neydi Rosa León
Leeftijd		
: 43 jaar
Woonplaats : wijk Francisco Moreno, Matagalpa
Cursus		
: naaien
Ik ben blij dat ik me dit jaar kon inschrijven voor de cursus naaien. Dit zal me
heel erg helpen in mijn huishouden, want het maken van lakens, gordijnen,
tafelkleden, hoezen en zelfs kleding betekenen inkomsten voor mijn
huishouden. Ik weet niets van naaien, maar ik heb de beste intenties om te
leren en bovendien vind ik het leuk, omdat in de werkplaats voor elke leerling
een naaimachine staat en ze ons materialen om kleding te maken geven.
In de cursus zijn we met alleenstaande en getrouwde moeders en jonge
meiden die geen werk en weinig financiële middelen hebben. Met deze cursus
kunnen we ons voorbereiden en in de toekomst zelfs een baan hebben in de
vrijhandelszone van Sebaco.
De docente is zeer bekwaam. Vandaag legt ze ons de onderdelen van de
machine uit, de accessoires en het onderhoud. Ik zou nu al met de praktijk
willen beginnen; ik wil geen tijd verliezen. Deze cursussen zijn een goed initiatief
van het gemeentebestuur en van de Nederlanders. Geven ze ons straks echt een
naaimachine cadeau?

Ana Rosa

Geïnterviewde : Ana Rosa Urbina Valverde
Leeftijd		
: 26 jaar
Woonplaats : wijk Hábitat para la Humanidad, gemeente Matagalpa
Cursus		
: styling
Dat wat me motiveerde om deel te nemen aan de cursus, was dat ik in een
wijk ver van de stedelijke zone van Matagalpa woon waar niemand diensten als
schoonheidspecialiste en styling aanbiedt. Ik zag daar een handelsmogelijkheid
in. Ik heb veel basiskennis gekregen uit mijn boeken. Ik heb me ingeschreven
omdat ik van mening ben dat het heel belangrijk is om mijn kennis te vergroten
en een certificaat te verkrijgen.
Momenteel breng ik het geleerde in praktijk bij mijn vrienden en familieleden.
Ze komen bij me en ik breng hen niets in rekening. Ik zeg hen: ‘Geef me wat
jullie willen geven’. Daardoor twijfelde ik niet, toen ik hoorde van de cursus,
omdat men er bovendien niet voor hoeft te betalen en de docenten personen
zijn die zelf een schoonheidssalon hebben. De lessen zijn heel interessant
omdat de docenten zeer praktische adviezen geven, zoals hoe je de materialen
rendabel laat zijn. Mijn verwachtingen zijn op korte termijn in mijn huis een
kleine schoonheidssalon te hebben en daar mijn diensten aan te bieden. En
ik hoop dat het me goed zal gaan, omdat het een manier zal zijn om in mijn
levensonderhoud te voorzien. Ik ben van mening dat de kwaliteit van de cursus
heel goed is. Op dit moment vorderen we al met de theorie en daarna gaan we
aan de slag in de praktijk. >>
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Juan Antonio

Geïnterviewde : Juan Antonio Flores Lanzas
Leeftijd		
: 37 jaar
Woonplaats : wijk Las Marias, Matagalpa
Cursus		
: huishoudelijke elektriciteit
Momenteel werk ik bij Embaconel, een toeleveringsbedrijf voor Disnorte-Dissur,
het nationale bedrijf dat elektriciteitsdiensten in Nicaragua verkoopt. Ik heb me
ingeschreven omdat collega’s van mij vorig jaar aan deze cursus deelnamen en
zij veel kennis verkregen hebben én een certificaat. En dankzij het certificaat
hebben zij nu een beter salaris en hebben ze meer zekerheid wat betreft hun
arbeidsplaats.
Ik hoop net als mijn collega’s kennis te verkrijgen en ik hoop dat het me lukt
mijn certificaat van INATEC te halen. De docent is heel goed; hij heeft ervaring
en dat motiveert je. Bovendien leren we veel, want we doen al het werk vanaf
de elektriciteitspaal tot aan de meter. Deze cursus is om te werken in woningen
ofwel om huishoudelijke installaties te maken. Dat betekent voor mij een extra
bron van inkomsten doordat ik dat werk kan doen op mijn vrije dagen. Nu kan
ik dat niet vanwege gebrek aan kennis, maar ik zal het kunnen doen als ik de
cursus afrond. Het zou goed zijn als ze erna een cursus industriële elektriciteit
zouden geven.

Ramón Augustín

Geïnterviewde : Ramón Agustín Miranda Isaguirre
Leeftijd		
: 18 jaar
Woonplaats : wijk Aquiles Bonuche, Matagalpa
Cursus		
: reparatie van motorfietsen
Ik heb me ingeschreven voor de cursus omdat ik een motorfiets heb en
bovendien houd ik van de mechanica in motors. De kleine reparaties aan mijn
motor en het onderhoud doe ik zelf, maar ik wil leren twee- en viertaktmotoren
in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. En omdat er in Matagalpa en nabije
gemeentes veel motoren zijn, zie ik een mogelijkheid om een werkplaats op te
zetten met een vriend die ook op deze cursus zit.
De docent heeft ervaring met motoren en dat motiveert je om te komen en
geen lessen te missen. Ik hoop, net als mijn studiegenoot, dat we het maximale
er uit kunnen halen en veel kennis zullen verkrijgen en dat ik erin slaag mijn
certificaat van INATEC te krijgen bij de afronding van de cursus. We zijn nog

niet begonnen met de praktijklessen met de
gereedschappen in de twee- en viertaktmotoren,
maar dat zal wel tijdens de volgende module
zijn. We zijn nu bezig met de theorie in de eerste
module. Het is een heel goed initiatief. Zoals u
kunt zien, zijn we met veel jongeren die de ambitie
hebben om zichzelf te overtreffen.

Martha Lorena

Geïnterviewde : Martha Lorena Gonzalez
Leeftijd		
: 44 jaar
Woonplaats : wijk Guanuca, Matagalpa
Cursus		
: basiscursus koken
Wat me motiveert om deel te nemen aan de cursus,
is dat ik een mogelijkheid zie om te leren koken. Ik
heb inkomsten nodig en ik zie twee mogelijkheden
als ik mijn certificaat behaald heb. De eerste is werk
zoeken bij een buffet en/of restaurant, de tweede is
een klein eetcafé in mijn huis beginnen. Ik woon op
een punt waar een eetcafé lonend kan zijn.
Op de cursus doet de docente het heel goed, maar
we hebben alleen nog maar theorie gehad en
de praktijkles zal pas volgende week zijn. Ik zou
eigenlijk al willen beginnen met koken, maar we zijn
nog bezig met de introductie. Wat goed is, is dat je
er niets voor hoeft te betalen. Er is apparatuur en
ze bieden ons de spullen die we gebruiken om te
koken tijdens de praktijklessen gratis aan.
De docente is heel capabel. Vandaag legt ze ons
de veelsoortige culinaire technieken uit, ofwel hoe
verscheidene type sauzen te maken, zoals basissaus,
tomatensaus, champignonsaus, Jalapeña-saus
etcetera. De leerlingen beoordelen de docente als
zeer goed en ze weet veel. Dat motiveert ons om
hier te zijn.

vertaling: Maya Engels
cursus koken
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Op de koffie

Benefietlunch voor kleine koffieboeren

De Stedenband Tilburg-Matagalpa nodigt u uit voor een bijzondere benefietlunch op
zondag 11 oktober van 11.45 tot 14.00 in Villa de Vier Jaargetijden, Noordstraat 36 te
Tilburg. Voor minimaal veertig euro kunt u deelnemen aan deze lunch. Voor kinderen tot
tien jaar betalen de ouders of begeleiders een vrijwillige bijdrage.
Opbrengst voor kleine koffieboeren
De opbrengst komt ten goede aan koffieboeren aangesloten bij de coöperaties
Danilo González, Sixto Sánchez en Sofio Sánchez. Deze coöperaties zijn gelegen
in de omgeving van San Ramón, een buurgemeente van Matagalpa. Veel van
deze koffieboeren zijn in de problemen gekomen door de ziekte koffieroest. Dit
is een ernstige schimmelziekte die ervoor zorgt dat de koffievrucht van de plant
valt voordat hij rijp is. De overkoepelende organisatie waar deze coöperaties
bij zijn aangesloten, de UCA San Ramón, heeft bij de koffiewerkgroep van de
Stedenband een verzoek gedaan voor ondersteuning. Aan dat verzoek geven
wij graag gehoor. Het grootste gedeelte van de ondersteuning zal aan de
koffieboeren verstrekt worden in de vorm van een krediet.

Uitgebreide aangeklede lunch
De lunch begint met een heerlijke verse kop soep van het seizoen. Hierna
heeft u de keuze uit een assortiment heerlijke broodjes belegd met herkenbare
producten zoals: Prins Heerlijk belegen kaas, pasham met balsamicostroop,
gerookte zalm met mosterd-dilledressing, prosciutto en tapenade, rosbief,
kruidenspread en pijnboompitten en huisgemaakte salades: biologische
scharreleisalade met bieslook, tonijnsalade met geroosterde paprika en kipsalade
met noten en kerrie. En als afsluiter een warm Prins Heerlijk appeltaartje met
vanille-ijs en stroop van Schrobbelèr. Het is de omlijsting, de gezelligheid en de
locatie die deze lunch tot een beleving maken. En uiteraard de ontmoeting met
de andere aanwezigen. U krijgt een voortreffelijke lunch met informatie over
het product koffie, ook treedt de talentvolle singer songwriter Iris Siemons voor
ons op, u maakt kennis met de Stedenband en er is een verrassing. Een ideale
combinatie van leuke sfeer, onverwachte ontmoetingen en dan ook nog een
welkome bijdrage voor het koffieproject van de Stedenband Tilburg-Matagalpa.

foto: internet
koffieplantage in San Ramón
foto: internet

Deelnemen
U kunt u opgeven tot en met 27 september 2015 door een mail te
sturen naar: stedenband@tilburg-matagalpa.nl.
Uw opgave is geldig na betaling op bankrekeningnummer:
NL53RABO0170238563 t.n.v. Stichting Stedenband TilburgMatagalpa o.v.v. lunch 11 okt.

Kom ook!!

Zondag 11 oktober
van 11.45 tot 14.00 uur
in Villa de Vier Jaargetijden

De koffieboeren in Matagalpa zullen het fantastisch vinden deze ondersteuning
te ontvangen.
Van harte welkom! Hopelijk tot ziens op 11 oktober.

Toon Oomen
Meer actuele informatie en andere activiteiten vindt u op
http://www.tilburg-matagalpa.nl/actueel/agenda
logo: UCA San Ramón
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Een nieuw kanaal wordt geboren
‘Je kunt wel iedereen even voor de gek houden, maar je kunt niet iedereen blijven
misleiden.’ Met deze uitspraak van Augusto Sandino, begint het filmpje Nace un
nuevo Canal van ZANJA TV dat de aanleg van het interoceanische kanaal in Nicaragua
bekritiseerd. De aanleg van dit kanaal zal volgens de makers van het filmpje rampzalige
gevolgen hebben voor de maatschappij, de economie en bovenal voor het milieu. Sandino
lanceerde deze uitspraak in een manifest aan het volk van Nicaragua op 1 juli 1927 in de
mijn van San Albino, Nueva Segovia. In dat manifest zegt hij niet tegen de bouw van zo’n
kanaal te zijn, maar wel tegen het voornemen om dat in handen te geven van een vreemde
mogendheid (toen de Verenigde Staten).
Plannen voor de bouw van een interoceanisch kanaal tussen de Atlantische
en de Stille Oceaan bestonden al in de negentiende eeuw en een route door
Nicaragua was daarbij voor de Verenigde Staten lange tijd favoriet al kwamen
er ook al snel plannen voor een route door Panama, die favoriet was bij de
Fransen. Een vulkaanuitbarsting in 1902 op Martinique waarbij 30.000 mensen
omkwamen bracht de VS aan het twijfelen: de Nicaraguaanse vulkanen in de
geplande kanaalzone zouden een risico kunnen zijn. Nicaragua loochende het
bestaan van actieve vulkanen in het land. Echter, de (slecht getimede) uitgifte
van een postzegel met de rook en as uitbrakende Nicaraguaanse vulkaan
Momotombo -die juist datzelfde jaar actief was geworden- maakte dat ook de
VS geen risico wilden nemen en een route door Panama verkozen; de plannen
voor de route door Nicaragua belandden in de ijskast.
Generaal José Santos Zelaya, destijds zelfbenoemd president van Nicaragua,
probeerde in 1904 nog het kanaal voor Nicaragua te behouden door een
deal te sluiten met Duitsland en Japan en hun steun te vragen bij de aanleg.
Hiermee joeg hij de VS tegen zich in het harnas. De deal ging niet door maar
de Amerikanen wilden toch van hem af. Het was een begin van NoordAmerikaanse bemoeienis. De VS begonnen de conservatieve tegenstanders van
Zelaya’s bewind te ondersteunen. Er braken opstanden uit die hij met harde
hand onderdrukte. Toen Zelaya in 1909 een groep rebellen liet executeren,
waaronder twee Amerikaanse huurlingen, greep de VS hardhandig in. Zij vielen
bij Bluefields het land binnen om orde op zaken te stellen. Enkele weken later
trad generaal Zelaya af en vluchtte naar Mexico.
In 1904 gingen Amerikaanse ingenieurs en soldaten van start met de aanleg van
het Panamakanaal dat in 1914 voltooid werd.
Honderd jaar later gaat Zelaya’s ‘droom’ alsnog in vervulling. In juni 2014
verwierf het Chinese bedrijf Hong Kong Nicaragua Canal Development
Investment Group (HKND) onder leiding van de steenrijke tycoon en
telefoonmagnaat Wang Jing het recht om een interoceanisch kanaal in
Nicaragua aan te leggen, een investering waarmee naar schatting vijftig miljard

euro gemoeid is. HKND zal dat geld niet alleen
investeren in het kanaal maar ook in twee havens,
een nieuw vliegveld, een kunstmatig meer en een
groot toeristencomplex aan de Pacifische kust.
President Daniel Ortega presenteerde de plannen
als een uitgelezen kans op economische groei en
werkgelegenheid. Het project zou Nicaragua uit
de armoede tillen: Nicaragua wordt tienduizenden
banen beloofd; in ruil krijgt het bedrijf van Wang
Jing de komende honderd jaar de zeggenschap over
de kanaalzone.
De komst van het kanaal houdt de gemoederen
in Nicaragua (en daar niet alleen) bezig. Daarover
heb je al kunnen lezen in de nummers 114 en 115
van !Cómo No! Tegenstanders vrezen desastreuze
gevolgen voor het milieu: verzilting van het Meer
graffiti in Juigalpa
foto: internet

‘Ortega verkoopt ’t vaderland’,
demonstratie tegen de aanleg van ’t kanaal
foto: Jorge Mejia Peralta

Daniel Ortega en Wang Jing tijdens een persconferentie over de
overeenkomst voor de constructie van het kanaal in juni 2013
foto: Inti Ocon
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De Cijfers
De aanleg van het Nicaraguakanaal gaat zo’n dertig miljard euro kosten; vier maal het bruto binnenlands product van Nicaragua in 2011. Het kanaal wordt 278 kilometer lang, 20 meter breed en
maximaal 24 meter diep. Supertankers tot 250.000 ton moeten door de binnenwateren van Nicaragua gaan navigeren. Het gebied wordt geschat op 40.000 km2, bijna een derde van de totale landoppervlakte van Nicaragua en groter dan Nederland. Hiermee zal het Nicaraguakanaal zowel het Suezkanaal als het Panamakanaal in elk opzicht ruimschoots overtreffen, ook na de geplande uitbreiding
van het Panamakanaal die naar verwachting in 2015 wordt afgerond.
					
lengte (in kilometers)
breedte (in meters)
diepte (in meters)

Nicaraguakanaal
Panamakanaal (na uitbreiding)
Suezkanaal
ceremonie bij de start van de aanleg
van het kanaal
foto: Ren Jianmin

278
82
195

20
12,3
19

24
21
13,8

van Nicaragua waar het kanaal dwars doorheen zal lopen en vernietiging van
natuurreservaten. Ook trekken ze de winstgevendheid van het kanaal in twijfel.
De bouw zelf levert geen werk op, het kanaal zal gegraven worden door
50.000 Chinese werknemers. Bovendien zullen de woningen en bedrijven van
duizenden mensen moeten wijken voor de werkzaamheden en zullen indiaanse
gemeenschappen in het oosten van het land gedeporteerd worden. Ze worden
gedwongen te verhuizen en hun grond wordt afgenomen tegen dumpprijzen.
Grote woede is er ook over de ‘verkwanseling’ van het land door Daniel Ortega
aan de Chinezen. Wat Sandino vreesde zal alsnog geschieden. De soevereiniteit
van de staat Nicaragua is in het geding. De Chinese onderneming HKND van
Wang Jing zal voor honderd jaar eigenaar zijn van een derde van het land en
zal het nieuwe kanaal gedurende honderd jaar exploiteren. Gekscherend wordt
er door critici al gepraat over de vorming van ‘Chinaragua’, een combinatie van
China en Nicaragua dat verwijst naar de grote politiek-economische invloed die
China zal krijgen. Geen wonder dat een groot aantal Nicaraguanen tegen de
komst van het kanaal is. Al maanden zijn er demonstraties en in juni nog gingen
er tienduizenden Nicaraguanen de straat op om te protesteren. Heel Nicaragua
schreeuwt No al Canal. Tevergeefs, vrees ik. Eind vorig jaar is men al met de
bouw van het kanaal begonnen.

Marian van Stiphout
protestmars in Managua tegen de komst van het kanaal
foto: internet

Inmiddels is het kanaal in de rest van de wereld en ook in Nederland een hot item.
Nieuwsuur wijdde er een reportage aan en in de Volkskrant verscheen een artikel
van Anneke Stoffelen dat twee pagina’s besloeg. Op internet verschijnen op tal
van sites berichten en analyses over het kanaal. Hier een greep daaruit:
http://www.mo.be/artikel/nicaraguakanaal-schendt-nationale-soevereiniteit
http://www.mo.be/analyse/nicaraguas-gedroomde-kanaal
https://medium.com/aj-news/when-women-fight-for-their-land-80fd495ba2c6
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2047859-artikel.html?title=chinees-vervult-droom-nicaraguakanaal
Via de facebookgroep ‘Nicaragua sin Heridas’ krijgen de tegenstanders van het kanaal internationale steunbetuigingen uit diverse landen van over de hele wereld, zie:
https://www.facebook.com/NicaraguaSinHeridas
Voor het filmpje van ZANJA TV:
http://youtu.be/o5eo-0qsBhU of https://www.youtube.com/watch?v=o5eo-0qsBhU
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De slang, de bus en het winkeltje
Onderwijsreis naar Matagalpa
Eind april vertrok een groep onderwijsmensen uit Tilburg om met hun collega’s in Matagalpa te praten over onderwijs en vooral over hoe we kunnen zorgen dat het onderwijs
beter en aantrekkelijker wordt in de hoop dat steeds meer kinderen naar school gaan.
Hieronder enkele artikelen van reisgenoten die al eerder op het reisblog op de site van de
Stedenband te lezen waren.
Voorbereidingen in Matagalpa
Een dag of tien eerder dan de rest van de onderwijsgroep zijn Mayke en ik
vertrokken naar Matagalpa. Deels voor familiebezoek, maar ook om een aantal
zaken rondom ons werkbezoek voor te bereiden. Het programma kreeg in
samenspraak met de leden van het Comité Mano Vuelta zijn definitieve vorm.
Volop aandacht voor de workshops ter verbetering van het rekenonderwijs in
de basisscholen van onze zusterstad. Zo’n veertig geïnteresseerde Matagalpese
basisschoolleerkrachten gaan de workshops volgende week bezoeken.
En daarvoor hebben we al in Tilburg enorm veel werk verzet. Toch waren
er nog wat leermiddelen die een definitieve vorm moesten krijgen. Rekenkralensnoeren moesten gemaakt worden en materiaal voor het rekenen in een
‘winkeltje’ werden bewerkt. Elke school krijgt een startpakket om de besproken
lessuggesties uit te voeren en zelf op een creatieve manier aan te vullen, zodat
het rekenonderwijs attractiever en inhoudelijk beter aan de kinderen kan
worden gepresenteerd.
We hopen dat de werkvormen met bussommen, kralensnoeren, winkeltje
spelen, getallenslang, rekenbingo’s, getallenkaartjes, enzovoort hier zullen
aanslaan. Het enthousiasme tijdens de vorige bezoeken toen we nieuwe
manieren van lesgeven introduceerden, geeft ons het vertrouwen dat ook deze
keer ons werk niet voor niets is geweest. We zien met spanning uit naar de start
van het project.

Frans Couwenberg

Niños y niñas estudiando - adultos trabajando
Vanochtend worden we rond half tien opgehaald door dezelfde chauffeur en
camioneta als gisteren. Dit keer worden we vooraf in het hotel begroet door
Manuel Márquez, de voorzitter van het Comité Mano Vuelta. We gaan op
weg naar de finca’s La Florida en Revancha. Daar is vanochtend een feestelijke
bijeenkomst omdat de finca een Declaración Finca Zona Libre de Trabajo Infantil
krijgt uitgereikt, een declaratie voor kinderarbeidloze finca. Hiermee komt het
aantal kinderarbeidvrije finca’s op drie. We pikken in de stad eerst twee mensen
van de plaatselijke televisie op. Zij gaan van deze belangrijke gebeurtenis een
reportage maken. Na een uur komen we bij de finca aan, het feest is al in volle
gang. Er is een clown aan het optreden voor een grote groep kinderen en hun
ouders. Ik versta er maar weinig van, maar aan de reacties van de toeschouwers
is te merken dat zij het erg grappig vinden. Na veel grappen en grollen, begint
het serieuze gedeelte. Er is een grote officiële delegatie aanwezig, waaronder
mensen van het Comité, vertegenwoordigers van het departement Matagalpa
en helemaal vanuit het verre Holanda de voorzitter van de stedenband Frans
Couwenberg. Tussen de toespraken door zijn er optredens van kinderen die op
de finca wonen. We zien onder andere dansjes en toneelstukjes. Het valt me op
dat de jonge toeschouwertjes zelfs tijdens de toespraken keurig blijven zitten
luisteren. Tussen alle activiteiten door worden zij steeds aangemoedigd om de
leus niñas y niños estudiando, adultos trabajando (kinderen leren, volwassenen
werken) te scanderen. Ook Frans en Manuel houden -als vertegenwoordigers
van de Stedenband- een toespraak. Het is spannend om voor zo’n grote groep
een Spaanse toespraak te houden en het helpt dan zeker niet dat er diverse
microfoons onder je neus worden gehouden. ‘Onze’ televisieploeg blijkt
namelijk lang de enige niet. Gelukkig laat Frans zich niet van de wijs brengen en
houdt hij rustig zijn verhaal. De eigenaar en bedrijfsleider krijgen een officiële
plaquette en ondertekenen de bijbehorende verklaring. Na alle plichtplegingen
is het tijd voor de piñata, een activiteit die op geen enkel Nicaraguaans feest
mag ontbreken.
8
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Onze volgende afspraak vindt plaats op de school
Benedicto Herrera, bij ons bekend onder de oude
naam Arturito Mendoza. We worden hartelijk
welkom geheten door Daisy Garcia, de directeur.
Na deze warme ontvangst gaan we in twee
groepen naar een rekenles kijken. Ik ga samen
met Gerda en Frank bij Fatima kijken. Zij was één
van de kartrekkers die geholpen heeft tijdens de
studieochtend. Haar betrokkenheid bij de kinderen
is enorm. Ze heeft de bussommen die wij bedacht
hebben voor groep drie omgebouwd voor groep
zeven. We zien een enthousiaste groep kinderen die
hard aan het werk is. Na de observatie is er even tijd
voor feedback. Fatima geeft zelf aan dat ze de les
geweldig vond omdat alle kinderen zo actief mee
deden. Ze wil er zeker verder mee. Dat vinden wij
natuurlijk fantastisch nieuws. Zo weten wij dat onze
voorbereiding een verandering in gang gezet heeft.
Met een goed gevoel lopen we naar het hotel.

Elly

Mobiele school
Om acht uur meldden we ons deze ochtend op
escuela Once de Septiembre. We werden door
de directeur ontvangen. Zij vertelde dat de twee
leerkrachten die naar de workshop waren geweest,
de informatie al hadden doorgegeven aan de andere
leerkrachten. Ze hadden hun eigen studiemiddag
georganiseerd. Dat was goed nieuws. In de klassen
zagen we dat de materialen in ieder geval zijn
aangekomen. Of de essentie van ons verhaal ook al
overgekomen is? We hebben er onze vraagtekens
bij. Maar het begin is gemaakt. De leerkrachten
zijn enthousiast en zien dat door de materialen in
te zetten, de betrokkenheid van de kinderen wordt
vergroot. In de klassen waar we op bezoek gingen,
werd met materiaal van de workshop gewerkt: de
bussen, de slang en de dobbelstenen. Leuk om te
zien was dat de tafeltjesposter gebruikt werd. In
Nicaragua leren de kinderen de tafels ‘andersom’:
1x1, 1x2, 1x3 enzovoort. Je zou zeggen dat ze hier
niets met de poster kunnen doen. Maar hij werd
gebruikt om te laten zien dat je tafeltjes ook kunt
omdraaien!
Om twee uur werden we op Juan XXIII verwacht.
In Nederland zou de wijk waarin deze school ligt
een impulswijk genoemd worden en dat zou een
aantal extra voorzieningen met zich meebrengen.
In Nicaragua kennen ze dat (nog) niet. Juan XXIII
is een school met heel kleine lokalen met heel veel
kinderen erin. De grootste groep was een zesde klas
met 51 kinderen! En kom dan maar eens aan met
in de rij, beurtgooi of buschauffeurtje spelen voor

de bussommen. Op de meeste scholen zou het nog
een optie zijn om deze dingen buiten te doen. Die
scholen hebben een groot afdak boven een deel
van de speelplaats. Maar dat ontbreekt hier. Maar
ook hier goed nieuws: de directeur en de adjunctdirecteur die allebei bij de workshop aanwezig
waren, hadden gistermiddag met de leerkrachten
van de bovenbouw rond de tafel gezeten. Deze
leerkrachten hadden ieder op hun eigen manier
geprobeerd om materialen te maken voor hun
klassen. Ze hadden hun eigen bingokaarten om de
tafels te oefenen. Petje af voor deze leerkrachten.
Om half zes liepen we naar het park bij de
kathedraal. Daar kwam tegen zes uur de Escuela
Movil, gevuld met panelen met allerlei reken- en
taalspelletjes. Deze rijdende school komt elke
dinsdag op dezelfde plaats bij het park voor de
lijmsnuivertjes die in deze wijk wonen. Deze
kinderen (de jongste die we zagen was hooguit
tien jaar oud) leven op straat. Eén keer per week
kunnen ze uit de dagelijkse sleur. Dan kunnen ze
bij de Escuela Movil iets leren of oefenen en even
lekker spelen met het speelgoed. Heel druk met
lijmsnuivers was het er vandaag niet. De rijdende
school gaat naar meerdere plaatsen in Matagalpa,
ondermeer naar de vuilnisbelt, de Mercado Norte en
naar een wijk die ver van het centrum na de orkaan
Mitch uit de grond is gestampt. Het is een mooi
initiatief.

Gerda en Gé
La Amistad

Maandag, 4 mei, we gaan verder met onze
schoolbezoeken. Voor vandaag staat La Amistad op
het programma. Het is de enige school in Matagalpa
waar kinderen met een verstandelijke beperking,
syndroom van Down of een vorm van autisme
terecht kunnen. Ook is er een voorziening voor de
sordos (doven) en slechtziende en blinde kinderen.
La Amistad was lang een school waar deze kinderen
samen met ‘gewone’ basisschoolleerlingen les
kregen. Vanaf begin dit jaar heeft de regering
besloten om de school alleen als speciaal onderwijs
te bestempelen. Het is vandaag weer lekker warm
en om acht uur lopen we het schoolterreintje op.
Na een hartelijk welkom splitsen we ons in twee
groepjes om een rekenles te gaan bekijken. Frans,
Mayke, Elly en Frank bezoeken het dovenklasje
terwijl Gerda, Wil en ik in een groep met zeer
moeilijk lerende kinderen gaan kijken. Weer komen
de bus, de slang en het winkeltje voorbij. Wat
meteen opvalt, is weer het enthousiasme van de
kinderen. Bij de nabespreking blijkt dat de juf erg

Gerda leidt de workshop ‘spelen met getallen’
foto: Frank Marchand

zenuwachtig was omdat ze zich zowel op de stof als op de gedragingen van
de leerlingen had moeten richten. Toch vertelt ze dat haar leerlingen, hoewel
de verstandelijke vermogens ver uiteen liepen, enthousiast reageerden op
deze manier van leren. Na afloop hebben we allemaal wel het gevoel dat de
materialen ook in dit type onderwijs goed te gebruiken zijn en dat een van de
doelen -plezier in rekenen- zeker bereikt wordt. We besluiten ook om voor de
doven nog een extra pakket met rekenspelletjes samen te stellen zodat juf Leily
(zelf ook doof) zowel hier bij La Amistad vooruit kan, als ook in het huis van de
vereniging voor doven dat elke middag en in het weekeinde geopend is voor de
dove kinderen en hun familie.
Na het bezoek aan La Amistad nemen we een taxi naar La Chispa, de preescolar waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is 31 jaar geleden. De school
is inmiddels flink uitgebreid met een computerlokaal en keuken en nog wat
andere lokalen en staat mooi in de verf. Met enige trots loop ik daar rond want
met eigen handen heb ik daar aan mee gebouwd. De mensen wisten niet dat
we kwamen en helaas waren de kinderen al naar huis maar we hebben toch
even met de juffen daar gesproken. De school is inmiddels uitgegroeid tot een
soort wijkcentrum en staat in een arme maar ook beruchte wijk.
Daarna zijn we door de wijk naar beneden gelopen en na een gezonde lunch
(yoghurt met fruit en muesli) hebben we in de middag het Casa Materna
bezocht, waar we babykleertjes hebben afgegeven. Nu maken we ons op voor
een etentje met de burgemeester van Matagalpa om te vieren dat er inmiddels
al 31 jaar een band is tussen Matagalpa en Tilburg. Helaas moest hij zich laten
verontschuldigen, hij was deze middag naar Managua geroepen. Hij liet zich
vervangen door de vice-burgemeester. Het was een genoeglijke avond waarbij
Trudy verrast werd met een grote taart vanwege haar verjaardag.

Gé

Van hot naar her

Opnieuw een enerverende dag voor de onderwijsgroep. De vermoeidheid begint
hier en daar ook toe te slaan. Om half zeven vanochtend ontbijt, want om
kwart over zeven stonden twee camionetas klaar om ons te brengen naar de
wijk Sor María Romero. Een wijk die ontstaan is na de orkaan Mitch in 1998.
Veel gedupeerden vertrokken naar de stad en zochten een plekje om een nieuw
bestaan op te bouwen. Steeds als er zich op het
platteland problemen voordoen, zoals de koffiecrisis,
het uitbreken van de Roya, een verwoestende ziekte
voor koffieplanten, besluiten de landarbeiders
naar de stad te trekken en komen dan terecht in
Sor María Romero, helemaal in het zuiden van
de stad, dicht bij de vuilnisbelt. De voorzieningen
zoals water, elektriciteit of een school lopen altijd
achter bij de inrichting van voorzieningen in een
nieuwe wijk. Evangelische kerken worden wel snel
gebouwd met in hun kielzog ook de evangelische
basisscholen. Wat ontbreekt zijn vaak de openbare
scholen waar het onderwijs gratis is. Zo ook hier in
deze achterstandswijk.
Veel ouders in die wijk ijveren voor een nieuwe
school waar alle kinderen terecht kunnen. Een
aanvraag voor een nieuwe school werd ingediend
evaluatie van de lessen op La Amistad
bij de Gemeente Matagalpa en bij het Comité >>
foto: Elly van Dongen
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de onderwijsdelegatie staat in de wijk Sor María Romero op het
terrein waar de nieuwe school Escuela Thomas Borge zal worden
gebouwd
foto’s: Mayke van de Broek

Mano Vuelta. Vandaag gaan we op bezoek en gaan kijken naar het terrein dat
bestemd is voor de nieuwe school. Het is keihard nodig omdat de kinderen nu
in enkele huizen onderwijs krijgen die te klein zijn en niet ingericht zijn voor
het onderwijs. Er ontbreekt nog wel een handtekening van de overheid en
de toestemming om te gaan bouwen. De gedeputeerde van de gemeente die
ons begeleidt, belooft de formele zaken nog in mei in orde te maken. Dan kan
de bouw beginnen waarvan de kosten bijeengebracht zullen worden door de
kinderen van Koolhoven, Panta Rhei en Zonnesteen tijdens hun sponsorlopen
van dit schooljaar.
Als we later op de school in Solingalpa aankomen, worden we naar het
kantoor van de directie gebracht. We worden enthousiast ontvangen door
de directeur. Na het welkom gaan we naar een groep vier. Ik herken de juf
van onze workshop van vorige week. Wij nemen plaats achter in het lokaal.
Er komen meteen enkele kinderen op ons af. Gerda gaat samen met enkele
kinderen schriften en werkboeken bekijken. Mayke wordt benaderd door een
jongen die houten stokjes bij zich heeft. Hij wil een spelletje met haar doen.
Wanneer Mayke steeds blijkt te winnen gaat hij nog meer stokjes pakken. Dan
gaan ze samen bouwen, het lijkt een beetje op Kapla. Ik ben in gesprek met
de ‘kwebbeltante’ uit de klas die volmondig toegeeft dat kletsen haar favoriete
activiteit is. Na de pauze delen we ons in twee groepen. De vrouwen blijven
in deze groep vier, de mannen gaan naar groep vijf in een lokaal verderop. In
groep vier zien wij een ervaren leerkracht die de totale groep overziet. Ze gaat
‘winkeltje spelen’. Kinderen krijgen een briefje met 20 of 10 erop. Met dat geld
mogen ze speelgoed kopen in haar winkel. De juf moedigt de kinderen aan
om de bedragen bij elkaar op te tellen en ook te berekenen hoeveel de ‘klant’
nog terugkrijgt. We zien betrokken kinderen die meedenken en niet kunnen
wachten tot ze mogen gaan shoppen. Na verloop van tijd verslapt de aandacht
van de kinderen, de activiteit duurt te lang. Dit is één van de tips die ze na
afloop van ons meekrijgt. Tijdens de nabespreking horen we van de directeur
dat hij wiskunde heeft gestudeerd en een expert is op het gebied van rekenen.
Hij is superenthousiast over onze didactiek en wil dit ook in de bovenbouw en
de school voor voortgezet onderwijs gaan toepassen.

Frans

jongelui die ‘s middags les krijgen maken
buiten op de stoep samen hun huiswerk

de basisschool is nu gehuisvest in een oude schuur

¿Vale la pena? ¡Sí!
Vanmorgen hebben we de evaluatie gedaan met
vertegenwoordigers van de tien scholen. We
waren ontzettend benieuwd naar de reacties
van hen, we wisten natuurlijk al wel het een en
ander van de feedback-gesprekken, maar we
waren ook benieuwd of en hoe we hier voortgang
aan kunnen geven. Vantevoren hadden we wat
interactieve werkvormen besproken zodat het
geen eenrichtingsverkeer zou worden. Met veel
inzet werd er in groepjes gewerkt aan de volgende
vragen: is het de moeite waard (¿vale la pena?) om
hier tijd in te investeren, wat zijn jullie tips en hoe
gaan we daar verder over communiceren?
De leerkrachten vonden het rekenonderwijs
betekenisvoller en dynamischer, rekenen wordt
in een context geplaatst, de leerlingen doen
actiever en enthousiaster mee (iets dat we kunnen
beamen door onze observaties). Verder vonden
de leerkrachten de uitwisseling van ideeën tussen
Tilburg en Matagalpa nuttig, het meegebrachte
materiaal zag er goed en direct bruikbaar uit.
Hoewel we ingezet hadden op de vraag naar
materiaal voor de jongere leerlingen, was het vrij
eenvoudig om met dezelfde materialen ook de
hogere groepen te bedienen. De leerlingen worden
meer op hun aanwezige intelligentie aangesproken
en onze meegebrachte ideeën sluiten mooi aan
bij de nieuw ontwikkelde rekenmethode van
het ministerie van Onderwijs. Het materiaal is te
gebruiken om mee te oefenen maar ook om te
ontspannen.
Natuurlijk kregen we ook tips: de meegebrachte en
gelamineerde kaarten waren niet voldoende om een
hele school mee te bedienen, soms was de ruimte
te beperkt om de spellen en oefeningen in de klas
te doen en graag hadden ze meer workshops gehad
om alles nog beter te kunnen oefenen, maar dat liet
het programma niet toe.
Op de vraag hoe de scholen nu verder gaan met de
geoefende stof, werden verschillende oplossingen
bedacht. Tussendoor trakteerden we collega’s op
een lekker ijsje. Na tweeëneenhalf uur sloten we
evaluatie af met een volmondig ¡Sí!

Gé
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Uitwisseling Pabo Tilburg en
Escuela Normal José Martí
De directie van Fontys Pabo Tilburg heeft onlangs besloten om voor vier jaar te gaan
samenwerken met de Stedenband en de Escuela Normal José Martí. Doel is om de kwaliteit
van het basisonderwijs in Matagalpa verder te verbeteren. Twee docenten van Pabo Tilburg
sloten ook aan bij het werkbezoek van Tilburgse docenten aan Matagalpa dat van 25 april
tot 9 mei duurde. Hieronder hun indrukken.
En hoe verder?
In juni evalueerden de Stedenband en
Pabo Tilburg het bezoek en bespraken
de te zetten vervolgstappen. Het formuleren van de juiste doelen is nog niet
eenvoudig. De conclusie was om te gaan
samenwerken rond de thema’s klassenmanagement en onderzoek (door studenten). Maar zijn dat inderdaad de juiste
thema’s? Bedoelen de collega’s in Matagalpa hetzelfde als wij? En kunnen ze het
daar dan in de praktijk brengen?
We denken dat het een goede vervolgstap
is om twee collega’s uit Matagalpa uit te
nodigen voor een bezoek aan Tilburg,
zodat de uitgangspositie meer gelijkwaardig is en het formuleren van een project
makkelijker wordt en een beter resultaat
oplevert. Als men hier in de praktijk ziet
hoe het ook kan, zowel op de pabo als
op de stagescholen, leidt dat tot meer
inzicht en kan men beter benoemen waar
en hoe de kwaliteit van het onderwijs kan
worden verbeterd.
Afgesproken is nu om een tegenbezoek te
gaan organiseren voor januari 2016, dat
komt voor beide scholen waarschijnlijk het
beste uit.

Miranda

Op maandag 27 april worden we hartelijk ontvangen door Ariel Peña en
docenten en studenten van de Escuela Normal José Martí. Na veel mooie
woorden, dans en muziek is er tijd voor veel vragen en verkenning van
het onderwijs in Matagalpa. De volgende dag krijgen we een uitgebreide
rondleiding over het terrein van de Escuela Normal (de pabo van Matagalpa).
We krijgen een indruk van de lessen, het leven van de studenten op de campus
en het werk van de docenten. Ondanks veel verschillen worden er vaak een blik
en een glimlach van herkenning over en weer gedeeld. Vooral ons gezamenlijke
gevoel voor het werken in het onderwijs is bijzonder mooi om te ervaren.
Twee dagen later bezoeken we een basisschool in Matagalpa. De lokalen zijn
klein, open en overal is het warm. Desondanks zijn de leerlingen erg betrokken
en de docenten gedreven. We zien geen digiborden of kasten vol met materiaal.
De leerlingen hebben echter hun eigen letterplankje gemaakt en leggen met
hun zelfgemaakte letterkaartjes woordjes. Ondanks de taalbarrière herkennen
we veel didactische principes: het hakken en plakken van de woorden, het
benoemen van woorden, het opnoemen van de telrij en het zingen van liedjes
met getallen. Zelfs de energizers worden door de leerlingen met evenveel
enthousiasme ontvangen als in Nederland. Wat ons opvalt is het verschil in
klassenorganisatie en stemvolume.
Op donderdag zijn we weer terug op de Escuela Normal José Martí om met
verschillende docenten ervaringen uit te wisselen over de organisatie van de
pabo, over de studenten, het curriculum, over stage en onderzoek. Ook hier
ervaren we veel punten van overeenkomst zoals uitval van studenten, motivatie
en problemen die studenten ervaren in hun stage en het doen van onderzoek.
Verder zien we dat er veel aandacht is voor de ontwikkeling van de eigen
kennis en waarden en normen gerelateerd aan het eigen land en de cultuur
van Nicaragua, op dit moment vormgegeven in een groot project rondom de
Nicaraguaanse schrijver Rubén Darío. Ook het gedifferentieerd lesgeven aan
zogeheten multigrado-groepen in afgelegen gebieden (leerlingen van veel
verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar in de groep) vormt een belangrijk
onderdeel en afstudeeronderwerp op deze Matagalpese pabo.
Het was al met al een informatieve en inspirerende samenwerkingsweek met
veel betrokken onderwijsmensen.
We zijn nog lang niet uitgepraat!

Trudy Cortenbach en Karin Hartjes

Miranda van der Klaauw, Trudy Cortenbach en Karin Hartjes
tijdens hun bezoek aan Escuela Normal José Martí
foto’s: Ari Peña
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Microkrediet op obs Koolhoven
Eind april stonden de kinderen op obs Koolhoven stil bij het land Nicaragua. Er werd iets
geleerd over de spellen die ze daar spelen, over kinderarbeid, watervoorziening, over de
huizen en er werd een waar microkrediet-project gehouden. Daarnaast stond er ook een
sponsorloop op het programma.
Het microkrediet
Alle kinderen van groep acht kregen van de school
2,50 euro als lening en zij moesten door middel van
het schrijven van een bedrijfsplan, het bijhouden
van de begroting en het realiseren van een product,
zorgen dat zij de lening met tien procent rente terug
konden betalen. Elke euro winst die ze maakten zou
natuurlijk als gift aan Nicaragua gegeven worden.
21 groepjes kinderen gingen aan de slag met ramen
wassen, een loterij organiseren, taarten bakken,
armbandjes verkopen, auto’s wassen, honden
uitlaten en nog veel andere originele ideeën voor
een ‘bedrijfje’. In totaal werd er met al deze acties
476,74 euro opgehaald en dat resulteerde in een
winst van 292,42 euro. Een mooie bijdrage en een
erg leerzaam project!

Doortje Couwenberg

deze vijf kanjers haalden het meeste geld op 56,25 euro met het verkopen van stroopwafels

Tilburg tegen TTIP
De Tilburgse gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een motie tegen het handelsverdrag TTIP. Het voorstel
werd ingediend door SP en onder meer gesteund door GroenLinks,
PvdA, LST, LNS, OPA en Voor Tilburg.
TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership, een
handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie waarover momenteel onderhandeld wordt. De mogelijke gevolgen van dit
akkoord zijn zorgwekkend. Onderdeel van het akkoord is een clausule
(ISDS), die het mogelijk maakt voor internationale bedrijven om regelgeving op alle overheidsniveaus, dus ook die van de Gemeente Tilburg,
ter discussie te stellen als zij van mening zijn dat hun toekomstige
winstgevendheid in het gedrang is. De clausule maakt het mogelijk dat
grote bedrijven overheden kunnen aanklagen en democratisch genomen
besluiten op alle mogelijke gebieden (gezondheid, milieu, voeding)
kunnen aanvechten en ongedaan maken op straffe van miljardenclaims.
Hiermee staan multinationals boven de democratie

Ook een gevaarlijke blauwdruk voor de
rest van de wereld
Als het TTIP goedgekeurd wordt, zullen landen
van het zuidelijk halfrond onder hoge druk
komen te staan om ook de TTIP-normen in te
voeren om geen handelsmogelijkheden te verliezen. De bedrijvenlobby kan de normen van
Europese Unie/Verenigde Staten aan de rest
van de wereld opdringen. Arme landen worden
zo bijna gedwongen om nieuwe normen aan
te nemen en nieuwe vrijhandel te omarmen,
terwijl ze niet eens deelnamen aan de onderhandelingen over het TTIP.

rectificatie

Kathedraal

De foto op de omslag
van het vorig nummer van
¡Cómo No! was natuurlijk niet de kathedraal
van Matagalpa maar de
kathedraal van Santiago
in Managua. Alfonso Gil
Cantabrana wees ons
daarop en stuurde ons
zijn foto van de kathedraal van Matagalpa van
San Pedro.
Dankjewel Alfonso!

kathedraal van Managua
foto: Toon Oomen
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kathedraal van Matagalpa

Wat weten we nou eigenlijk van
het ‘andere’ Nicaragua? (2)
Weten we het nog? Bosawás-beheerder Francisco Mairena kwam café Rosita in Bonanza
binnenstappen, recht op mij af. Of ik mee ging naar Murubila, midden in het oerwoud van
Bosawás. Daar was weer eens de grisi siknis uitgebroken, een vorm van besmettelijke
collectieve razernij, die van tijd tot tijd uitbreekt onder diverse indianengroepen.
Besmettelijk onder de oerwoudbewoners, maar niet voor buitenstaanders. Naar men
aanneemt, want er is nog weinig bekend over deze merkwaardige ziekte. Of ik de
bevindingen van een drietal medici -die met een vliegtuigje vanaf Managua naar Bonanza
kwamen- en die van het overige reisgezelschap (Francisco zelf en twee spoorzoekers) en
van mezelf wilde noteren. En dat het beslist geen snoepreisje zou zijn.
Rond half zeven in de ochtend stond ik op het plein voor de catedral, Het is ter
plekke dan al 25 graden Celsius, maar door de zompige atmosfeer voelt het aan
als 29. Pal voor de hoofdingang stopte knarsend en piepend een stokoude bus,
waaruit een vrouw en twee mannen stapten belast en beladen met rugzakken;
de drie medici kennelijk. Om de hoek van de kerk verscheen Francisco Mairena
met twee indianen op de hielen. Iedereen stelde zich aan iedereen voor, of
werd voorgesteld, men controleerde nog even zijn/haar spullen, de uitgestapten
stapten weer in, gevolgd door de indianen, Francisco en ik. De bus ronkte
Bonanza uit, om via een van de beroemde modderige ‘wegen’ van Nicaragua de
bush in te glijden op weg naar de Río Pispis, waar een boot voor ons klaar zou
liggen. Francisco zat met de indianen achterin de bus, het geweer in de vouw
van zijn elleboog ...
Het Bosawás biobos beslaat zo’n 20.000 km2 en is het tweede grote
regenwoud op het westelijk halfrond (het Amazone-gebied van Brazilië is
nummer één). UNESCO heeft Bosawás in 1997 opgenomen in haar lijst van
Biosphere Reservations. Bosawás, een naam samengesteld uit drie belangrijke
geologische kenmerken van de regio: de Bocay rivier, de berg Saslaya en de
Waspuk rivier. Het reservaat heeft een sleutelpositie in de instandhouding van
de Midden-Amerikaanse Biologische Corridor, die door de hele lengte van
Centraal-America loopt. Er wonen harpij-arenden, jaguars, poema’s, tapirs,
duizenden kleinere kruip- en sluipbeesten en zo’n 150.000 soorten insecten.
Alles brult, krijst, sist en bromt, van veraf en soms heel dichtbij, maar vooral
de insecten onderhouden voortdurend contact. Je kunt smeren of spuiten wat
je wilt, maar ze lusten alles, en vooral je bloed. Een van de unieke feiten is dat
er zo’n 21.000 oorspronkelijke indianen (Mayangna, Sumo, Miskito) langs
de vele rivieren leven. Ze bestaan van de natuurlijke bronnen van het woud,
namelijk hout en goud. Daarnaast doen ze wat aan veeteelt. Hoewel er in
het enorme gebied heel wat clandestien gekapt en gewonnen wordt, werken
deze stammen, ook al uit begrijpelijk eigenbelang, intensief samen met de
Nicaraguaanse autoriteiten. De Mayangna-indianen, the Mayangna Nation,
hebben zichzelf zelfs uitgeroepen tot ‘beschermers van Bosawás’. Indianen zijn
niet alleen schatten van mensen, maar ze zijn ook verstandig. In modernistische
stoplappen uitgedrukt: duurzaam en milieuvriendelijk. Maar dan geen woorden,
maar daden.
Het is aan Francisco, als beheerder, om een onderzoek in te stellen naar de
uitbraak van grisi siknis, waarvoor hij een verzoek voor medische begeleiding
had ingediend bij de autoriteiten. Spoorzoekers kende hij zelf genoeg en die
gingen graag mee, want ze vonden Francisco ‘sympa’ én hij betaalde volgens
overheidstarief (heel goed dus voor een arme indiaan). Ze hadden in de rij
gestaan bij hem, want niet alleen de muren hebben oren; je treft weinig
indianen die geen mobieltje bij zich hebben.
De bus loopt na een dik uur vast in de modder. De weg, die al een pad was
geworden, is intussen hooguit nog een hazenpad. Iedereen stapt uit, helpt de
bus uit de modder met stammetjes en takken, de bus keert en ronkt terug.
De spoorzoekers trekken hun machetes uit de foedralen, raggen het pad wat
ruimer en we zijn weer op weg. Te voet. De indianen hebben het over twee uur
naar de rivier, Francisco maakt er drie van en ik hou het maar op vier uur, >>

Bosawás biobos
ontbossing
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want het landschap is nogal, eh, geaccentueerd. Berg en dal, droog en nat.
Water zoekt altijd het laagste punt, maar daar loopt het meestal ook het
makkelijkst. Het nog steeds vindbare, maar vage voetpad mijdt hoge heuvels.
Bergen duiken af en toe in de verte op tussen de bossen en op kale plekken.
Omlopen dus. Af en toe stuiten we op kaalgeslagen plekken, met diepe
sleepsporen van weggezeulde ‘dure’ bomen, mahonie bijvoorbeeld. De indianen
schudden het hoofd (wij ook). Illegale kap is ook in Nicaragua een enorm
probleem (zie foto). Er liggen talloze meldingen en klachten bij de regering. De
medici/wetenschappers zijn intussen al lopend in vergadering. Daarbij wordt er
flink gemept. Niet elkaar, maar af en toe blijken de muggen en andere stekeren bijtertjes ook de onverstoorbaren wat te veel. Door ons toedoen zijn al heel
wat diersoorten uitgestorven, ¿verdad? Zwetend, hijgend, klimmend en dalend,
struikelend óver struikelblokken en ín valgaten, dan weer, bij (vals) plat, gelijk
een wandeling in een oeroud park, wisselen ze uit wat ze weten en níet over
grisi siknis. Om beurten, elkaar aanvullend. Lopend overleg met het oerwoud als
wandelgang. Ik luister en leer veel. Af en toe praat ik ook, maar dan tegen mijn
mp4-spelertje, dat ik ook als voice-recorder gebruik. Ik brabbel steekwoorden,
namen, instituten en vertel dat machientje alvast mijn verhaal.
Grisi siknis schijnt op veel stammen in Midden-Amerika effect te hebben.
Grenzenloos. Westerse medicijnen hebben geen effect; waarom moet het
beschouwd worden als een ziekte? Omdat een ziekte niet alleen gebaseerd
kan worden op biologische kenmerken, maar ook te maken heeft met diverse
culturele aspecten van menselijk gedrag. De ziekte brengt iemand in een
diepe trance, waarbij de getroffen persoon buiten kennis raakt, om plotseling
wakker te worden in een staat van paniek waarbij wild wordt rond gerend om
te ontkomen aan -, of aangetrokken te worden door onzichtbare vijanden.
Gewoonlijk treft de ziekte jonge vrouwen, maar het komt ook voor dat een heel
dorp besmet wordt. Tijdens die manische periode scheurt het slachtoffer zichzelf
soms de kleren van het lijf, rent het bos in, of stort zich in de snelstromende,
donkere rivier. Daarbij lijken de besmetten bovenmenselijke krachten te
ontwikkelen, zodat ze moeilijk te stoppen zijn. Vaak met gesloten ogen en
gewapend met een machete of een stok vernielen ze alles dát, of vallen
iedereen aan díe tussen hen staat en de mysterieuze macht die hen bedreigt of
wenkt. Men probeerde anti-pep drugs en anti-depressiva. Zonder effect. Het
plaatselijke drinkwater werd getest, om te zien of er hallucinogene substanties
in het water te vinden waren, nada. Pas nadat men de hulp inriep van indiaanse
healers/sjamanen, bleken vele slachtoffers door middel van de oude rituelen
binnen een maand genezen te zijn. Waarbij er voor westers getrainde dokters
niets anders overbleef dan de healers te helpen.
De vrouw van ons drietal, doctor Ana Espinoza,
vertelt van een kleine uitbraak waarbij ze onderzoek
had gedaan, in het Mayangna-dorp Alto Wanki,
aan de grens met Honduras. Een healer, die naar
het dorp werd gezonden om 45 dorpsbewoners
te genezen, meldde dat hij getuige was geweest
van tovenarij. Volgens Espinoza werd dezelfde
magiër, die Alto Wanki ontvluchtte toen de healer
aankwam, ook verantwoordelijk gehouden voor
een grotere uitbraak dieper in de jungle. In beide
gevallen vernielden de besmette bewoners een
aantal (bamboe)woningen, waaronder die van
henzelf. Drie Miskito-sjamanen waren intussen aan
het uitzoeken of er in beide gevallen sprake is van
‘negatieve’ tovenarij. Ze hebben flessen zogenaamd
Florida Water bij zich en allerlei kruiden, die nodig
zijn om de geesten te manipuleren en grisi siknis
te genezen. De Nicaraguaanse regering heeft de
ziekte altijd weggeschoven als zijnde ‘indianengekte’, terwijl religieuze leiders antwoorden zochten
in geschriften. Pas recentelijk neemt de overheid
het probleem serieus. ‘Dit is een publiekelijk
gezondheidsprobleem als elk ander’, heeft minister
van Volksgezondheid Flores verklaard. ‘Deze
mensen zijn ziek. Ze reageren alleen niet op onze
medicijnen. Het volstaat niet dat een plaatselijke
pastor wijwater over teenagers sprenkelt om hen te
beschermen tegen een uitbraak van grisi siknis.’
Af en toe steekt een van de beide spoorzoekers ‘sst
...’ een hand op. De groep valt stil, luistert mee.
Apengekrijs, een gedempt gegrom. Poema? Knikje
van de indiaan, wuifhandje, alles veilig, verder
14
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maar weer. ‘Wanneer krijgen we nou een ijsje?’
kreun ik in mijn beste Spaans. Gegrinnik. Kenden
ze nog niet? Ik vraag Francisco om een vertaling in
het Miskito. Ik weet dat hij die taal prima spreekt,
maar toch legt hij het brandende vraagstuk voor
aan de indianen. Zij lachen en giechelen uitbundig
om mijn ijsje. ‘Iedereen is van de wereld’, zong
Thé Lau. En ook zij, midden in de bush, blijken niet
wereldvreemd. Heerlijke lieden, indianen. Hebben ze
koelkasten met vriesvakjes in Murubila? Diepvriezers
om ijsjes in te bewaren? De wereld is van iedereen.
Na drie uur bereiken we de Pispis-rivier. Hij ruikt
net als alle andere rivieren naar modderwater,
haha. Iedereen blij, zelfs de beide spoorzoekers.
De prachtig uitgeholde boomstam (mahonie?) met
hulpmotor (want we moeten stroomopwaarts en
ook de Pispis is geen beekje!), waar we met wat
schikken en schuiven alle zeven in passen, lijkt een
luxe cruiseschip. Makkie, de indiaan-schipper met
assistent op het voorplechtje (zie foto), ontwijkt
alles wat in de weg drijft of hangt en wij hoeven
alleen maar rond te kijken. Cruise. Nou ja, de
insecten vinden het gezellig om mee te zoemen. Als
je zonnebaadt (in de échte zon) dan wordt je huid
dikker. Insecten zijn daar -zij het plaatselijker- veel
beter in. ‘Alles went’, zei de beul ter geruststelling
tegen de gehangene.
‘Tjoeketjoek, op naar de Río Waspuk’, fluister
ik tegen mijn magische reisgenootje. Moderne
technieken; het weegt niks, het kost niks, en als de
accu leeg is ... heb ik een ouderwets notitieboekje
bij me. Ken je die grap van die Amerikaanse en
Russische ruimtevaartdeskundigen over schrijfgerei
in de ruimte?
Wordt vervolgd. Wuifhandje van Jungle Jack,
Murubila (alles veilig?), juli 2015

boomstamboot met Jungle Jack

Agenda
zondag 30 augustus: van 10.00 tot 17.00 uur, jaarlijkse boekenmanifestatie Boeken
rond het Paleis. Met maar liefst drie kramen staat de Stedenband samen met
stichting Boek winst op deze Tilburgse boekenmarkt. De opbrengst is voor het
microkredietproject voor vrouwen in Matagalpa.
zondag 6 september: jaarlijks terugkerend hardloopevenement Tilburg Ten Miles waar
de Stedenband Tilburg-Matagalpa wederom rozen aanbiedt aan de deelnemers. Onze
traditionele rozenkraam vind je in de buurt van de finish van de Tilburg Ten Miles. Je
geeft een roos aan een loper en steunt daarmee projecten in Matagalpa. Dit keer is de
opbrengst voor het project Krediet voor Koffieboeren.
zondag 11 oktober: van 12.00 tot 14.00 uur, benefietlunch in Villa de Vier Jaargetijden
ter ondersteuning van kleine koffieboeren.
zaterdag 21 en zondag 22 november: 57ste editie van de Warandeloop. De koffiegroep
is aanwezig met een stand met info en met producten die verkocht worden aan lopers
en publiek. De opbrengst komt ten goede aan het project Krediet voor Koffieboeren.

Sponsorlopen

KORT NIEUWS EN AGENDA

Wij zijn blij met de Wilde Ganzen! Zij voegden een premie van vijftig
procent toe aan de opbrengsten van de sponsorlopen op de drie Tilburgse
basisscholen -obs Panta Rhei, obs Koolhoven, sbo Zonnesteen- ten behoeve
van beter onderwijs in Matagalpa. De gezamenlijke opbrengst van de
sponsorlopen bedroeg maar liefst 19.000 euro. Voor meer informatie over
Wilde Ganzen, zie www.wildeganzen.nl

foto: Frans Couwenberg
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Beatrix College is de trotse winnaar

Beatrix College wint de scholierencompetitie

KORT NIEUWS

Op 17 april wisten leerlingen van het Beatrix College na een spannende
laatste finaleronde hun collega’s van het Theresialyceum achter zich te
laten en de wisselbeker 2015 in de wacht te slepen.
De scholierencompetitie is een strijd tussen drie scholen van
voortgezet onderwijs op het terrein van ontwikkelingssamenwerking,
duurzaamheid en stedenbanden. Beatrix strijdt voor de Stedenband
Tilburg-Matagalpa. Helaas moest het Cobbenhagencollege op het
laatste moment verstek laten gaan. Een team van mistery guests nam
hun plek in om toch voor een echte competitie te zorgen, maar de sfeer
was niet dezelfde. Na een gelijk opgaande strijd werd het uiteindelijk
64 tegen 60. De wisselbeker gaat naar het Beatrix College in de Reeshof
en de daarbij horende geldprijs van 400 euro mag de Stedenband
in Matagalpa besteden. Dank aan alle enthousiaste leerlingen en
begeleiders van het Beatrix College ... volgend jaar gaan we zeker weer
voor de hoofdprijs.
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Tilburg Ten Miles
Voor inschrijven zie: http://tilburgtenmiles.nl/lopers/inschrijven/
Loop je mee met de Tilburg Ten Miles, overweeg dan om je te laten
sponsoren voor de Stedenband! Je kunt eenvoudig een actiepagina
aanmaken via JustGiving.
Zie: https://justgiving.nl

Alvast bedankt en veel succes!
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Oproep: verhalen
In de tachtiger jaren gingen duizenden brigadisten
en vrijwilligers naar Nicaragua om het land mee op
te bouwen na veertig jaar dictatuur en jaren van burgeroorlog.
De website Nicaragua Internacionalista
zoekt verhalen en foto’s over de revolutionaire jaren tachtig.

Iets voor jou?
Zie:
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/
klik op ‘nuestro proposito’ linksboven of ga direct naar
https://nicaraguainternacionalista2016.wordpress.com/a-propos/

Benefietlunch

KORT NIEUWS

Je speciale aandacht vragen we nogmaals voor een benefietlunch
ter ondersteuning van kleine koffieboeren (zie ook het stukje
elders in deze ¡Cómo No!). Deze smakelijke en onderhoudende
lunch organiseren we in de prachtige Villa de Vier Jaargetijden op
zondag 11 oktober van 12-14 uur en kost veertig euro, maar meer
mag ook. Je kunt je nu alvast aanmelden door een mail te sturen
naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl

Villa de Vier Jaargetijden
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Bloemen van het noorden

Vervolgbezoek aan de vrouwen van het project
microkrediet in La Fundadora.
Via de Nicaraguaanse organisatie FUMDEC (Fundación Mujer y
Desarollo Económico Comunitario) ondersteunt de vrouwengroep van de Stedenband Tilburg-Matagalpa het project ‘Microkrediet voor Vrouwen in Matagalpa’.

Hilda Rivera bij de oven waarin ze
de koekjes bakt

De groep vrijwilligers van de Stedenband die in mei dit jaar Matagalpa aandeden, bezochten opnieuw het microkredietproject van La Fundadora, een dorpje
in de bergen buiten de stad.
De vrouwen die deelnemen aan het project noemen zich Los flores del Norte,
de bloemen van het noorden. Ze vormen samen een ‘bank’ en werken samen
op basis van grote solidariteit. Als een van de deelneemsters haar rente niet kan
betalen, doet de groep dat voor haar en als iemand ziek wordt, zorgen de anderen voor haar bedrijfje. ‘Maar dat eerste is in vier jaar pas één keer gebeurd!’,
wordt opgemerkt.

KATERN mujeres

Tijdens het bezoek zijn tien van de veertig deelnemende vrouwen aanwezig.
Kort vertellen zij om de beurt hoe zij de lening geïnvesteerd hebben. Dat varieert
van koeken bakken en een winkeltje runnen tot koffie en bonen verbouwen.
Eén van de vrouwen voert namens de groep het woord. Trots vertelt ze dat zij
samen in vier jaar al 68.000 cordoba verdiend hebben. Als zij zo doorgaan kunnen ze over twee jaar misschien op eigen benen staan. Dat is hun doel en ook
dat van FUMDEC. Op de vraag of het microkrediet hun leven heeft veranderd,
wordt volmondig ‘ja’ gezegd. De vrouwen zijn op deze manier financieel niet
meer afhankelijk van hun echtgenoot en het gezinsinkomen wordt vergroot. De
vraag: ‘Worden de mannen hier niet lui van?’, wordt lachend, maar heel strijdvaardig door alle vrouwen met ‘Nee, daar zorgen wij wel voor!’ beantwoord. En
wij zagen meteen, dat de mannen daar ook echt niet mee weg zullen komen.
Het salaris van een ‘gewone’ baan in Nicaragua is ongeveer 3000 cordoba. Om
een minimaal bestaan te hebben is 6000 cordoba nodig. Een aantal vouwen van
deze groep heeft een baan én het eigen bedrijfje om aan dit minimumbestaan
te komen.
FUMDEC heeft inmiddels 700 kansarme vrouwen in de stad en de omgeving
van Matagalpa bereikt en werkt hard aan de verbetering en versterking van de
organisatie. Zij staan er goed voor! Ze hebben veel gehad aan het advies/coa-

chingstraject van het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua). Logisch lijkt om
de door LBSNN gehanteerde formule voort te zetten:
zij zorgen voor het krediet via nationale financiers,
de Stedenband financiert de scholing/begeleiding.
De combinatie van die twee maakt de aanpak succesvol. De eerste groepen vrouwen zijn inmiddels toe
aan verzelfstandiging. Zij hebben met hun gemeenschapsbank samen zoveel gespaard (ongeveer 3000
euro) dat dit kan dienen als fonds in eigen beheer.
Fantastisch!
De vrouwen van La Fundadora zijn hiernaar op weg!

Miranda van der Klaauw
Hilda Rivera (midden) heeft een koekjesbakkerij
foto’s: Adre Dröge
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Rincón de los sueños (2)
Rincón de los Sueños -letterlijk: hoek der dromen- is een programma voor kinderen en jongeren van het Colectivo de Mujeres
de Matagalpa. Het doel is om kinderen vanaf jonge leeftijd te
laten nadenken over de maatschappij en gender. In het blad van
het vrouwencollectief verschijnen regelmatig korte tekstjes over
dit programma. In nummer 115 van ¡Cómo No! kon je een eerste
selectie van deze tekstjes lezen. Hieronder het vervolg.
Droomhoek op het platteland

• Het recht op een leven zonder geweld en de plicht om anderen te respecteren.
• Wat beschermt ons tegen geweld?
• Wat kunnen we tegen geweld doen?
De kinderen en de bibliothecarissen vonden de thema’s interessant. Tijdens een
van de bijeenkomsten hebben ze zich voorbereid op het carnaval (optocht).
Elk kind heeft zijn/haar eigen zonneklep met een boodschap tegen geweld gemaakt: niet kwaadspreken over andere mensen; ik leef geweldloos; nee tegen
geweld; stop!; we willen leven zonder geweld. Tijdens de laatste bijeenkomst
heeft iedereen zijn/haar eigen eindejaarscadeau gemaakt. In enkele gemeenschappen hebben gezinnen meegedaan, waarbij ze een gezellige dag met hun
kinderen hadden. >>

kinderen tijdens een bijeenkomst op het platteland
foto’s: Collectivo de Mujeres, Matagalpa

kinderen maken hun eigen zonneklep
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Er zijn 157 bijeenkomsten gerealiseerd in zestien plattelandsgemeenschappen
voor 442 meisjes en 350 jongens, een totaal van 792 kinderen. Deze bijeenkomsten worden maandelijks gehouden in elk van de gemeenschappen en vanuit
het collectief begeleid.
Werkthema’s:
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Droomhoek in de stad
In 2014 werd een cursus boetseren opgezet voor kinderen van vijf tot zeven
jaar en een permanente ruimte gevonden voor tweewekelijkse bijeenkomsten
met de meisjes en jongens van acht tot twaalf jaar. 34 bijeenkomsten met twee
groepen waarin in totaal 83 kinderen hebben deelgenomen (43 meisjes en 40
jongens). In de stad is met dezelfde thema’s gewerkt als op het platteland. De
kinderen van vijf tot zeven jaar hebben gewerkt met woorden: woorden die
strelen, woorden die schade toebrengen, woorden die je kietelen, woorden die
je laten lachen, woorden die je laten spelen en zingen.

Netwerk van plattelandsjongeren
Hier hebben jongeren gewerkt met het thema mensenhandel. Op het platteland in de regio Matagalpa verdwijnen vrouwen en jongeren. Studiemotivatie
en relaties tussen mannen en vrouwen waren andere thema’s die aangesneden
zijn. Het netwerk is een informatieplek waar ze kunnen leren, een plaats voor
ontmoetingen en het dient hen tot steun in de rug in het proces naar volwassenheid.

Mijn wereld - onze wereld

KATERN mujeres
20

Met het netwerk van plattelandsjongeren is ook het derde departementale jongerenforum georganiseerd. 170 jongeren uit verschillende gemeenten en gemeenschappen van Matagalpa hebben hieraan deelgenomen.
De leden van de theatergroep Alcanzando las Estrellas (De sterren bereikend)
presenteerden de voorstelling El Mundo de los Insectos (De wereld van de insecten) die deze thema’s aansnijdt. De thema’s werden groepsgewijs geanalyseerd.
Reacties van de jongeren: ‘Het moeder- en vaderschap moeten gepland zijn; het
is moeilijk om werk te vinden en daarom zijn er veel jongeren die emigreren,
waardoor families uiteen vallen; we moeten strijden voor wat we willen.’ Aan
het einde van het forum waren ze tevreden met hun nieuwe ervaringen, vastbesloten om vooruit te willen. Ze waren nu trotser op hoe ze zijn en ze waren
zichzelf tegengekomen.
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Steltlopen
Steltlopen is een uitstekende oefening van zelfbeheersing, vooral voor drukke kinderen en ook een
mogelijkheid om de confrontatie met angst aan te
gaan. De kinderen zijn trots op wat ze bereikt hebben, wat bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde. Er is een cursus met twee groepen gerealiseerd,
waaraan negentien kinderen deelnamen. De kinderen hebben een dans tegen geweld bedacht, die ze
gepresenteerd hebben op het theaterfestival en tijdens het carnaval tegen geweld.
cursus steltlopen
foto’s: Collectivo de Mujeres, Matagalpa

Wendo voor meisjes
Een team van kinderen en drie jonge bibliothecaressen hebben deelgenomen
aan de cursus Wendo, een cursus zelfverdediging, speciaal voor meisjes. Naar
aanleiding van deze lessen hielden zij daarna vijf workshops, twee in de stad
en drie op het platteland. De 110 deelnemende kinderen hebben genoten én
geleerd om NEE te zeggen, om hun zelfvertrouwen te vergroten en grenzen te
stellen.

Scholierentheaterfestival
Het festival is het resultaat van de lessen van 71 plattelandsonderwijzers aan 36
lagere scholen op het platteland voor in totaal 1133 leerlingen. De dag van het
festival is een speciale dag voor de school, hij draagt bij tot een beter contact
van de gezinnen met hun kinderen en de activiteiten van de school en het verrijkt het cultureel erfgoed van de plattelandsgemeenschappen. >>

KATERN mujeres

scholierentheaterfestival
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‘we willen leven zonder geweld’

Grote optocht

Studiebeurzen

Voor de campagne tegen geweld werd een grote
optocht (carnaval) gerealiseerd, waaraan verschillende organisaties uit verschillende gemeenschappen deelnamen, zowel kinderen uit de stad als van
het platteland. Het motto ‘we willen leven zonder
geweld’ werd op een creatieve manier in beeld
gebracht, met kleuren, vermommingen en andere
door henzelf vervaardigde elementen. Het is een
emotioneel moment voor de kinderen om daar te
lopen en in het openbaar hun stem te verheffen.

In 2014 namen 67 personen deel aan het studiebeurzenprogramma; 64 van het
platteland en drie uit het stedelijk gebied, 44 vrouwen en 23 mannen. Een studiebeurs geeft de mogelijkheid om uit de armoede te geraken.

kinderen tijdens de grote optocht
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Al dit werk is gerealiseerd met dank aan solidaire groepen en personen. Als u een
van deze initiatieven financieel wilt steunen, neemt u dan contact met ons op.
Hartelijk dank voor uw solidariteit.
uit: Boletín Informativo 2014, Colectivo de Mujeres de Matagalpa
vertaling: Maya Engels
bewerking: Louise Donjacour en Jaques Weijters
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Adopteer een kraambed
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Dé foto van ¡Cómo No!

kinderen die meegedaan hebben aan de sponsorloop
foto: Frans Couwenberg

