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Vuelta

Laatst kwam mijn lief terug van Ut Rooie Bietje met een tas vol 

groenten: hagelwitte uien, zware coeur de boeufs, knapperige 

puntpaprika’s, aardappelen recht uit de grond; ik sprong bijna uit 

m’n vel van ongeduld om met koekenpannen en slabakken aan de 

gang te gaan. De winkel van Ut Rooie Bietje, na alle Knorhofhorror en 

eierellende gelukkig iets om vrolijk van te worden.

Maar … tomaten, paprika’s? Zucht, de zomer is alweer een eind 

gevorderd. De kermis is al lang weer uit de straten verdwenen, de 

Tour nog slechts een vage herinnering, de eerste pepernoten zijn 

zelfs al in de supermarkten gesignaleerd, herfststormen liggen in het 

verschiet en de winterjas kan al bijna uit de mottenballen.

Maar nog is het niet zo ver! De Vuelta moet nog gereden worden, 

troostrijke gedachte. Zorgt Contador nog voor een verrassing? Gaat 

Froome na Parijs ook in Madrid winnen? Of krijgt Kruijswijk nu dan 

zijn eerste grote rondeoverwinning? Nee ...jaja, ik weet ‘t, díe Vuelta 

komt er ook nog aan, maar ik bedoel eigenlijk de Vuelta a Matagalpa, 

die fietstocht waarvoor je zelf op je fiets moet springen, die is weer 

terug. Op 17 september staat ie weer op het programma. Meld je aan, 

doe mee! Want ook daar wordt je vrolijk van. Zeker weten!

Marian
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Waren we net gewend aan de Millenniumdoelen, komen ze met de Global Goals’.
Ze heten officieel The Global Goals For Sustainable Development, in het Nederlands 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Maar Global Goals is mooi compact.

Stedenbanden en Global Goals

Het uiteindelijke doel is een einde maken aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 
de wereld. Met de Millenniumdoelen (2000-2015) 
is veel bereikt, we schreven daar eerder over. 
Maar deze tijd vroeg om een ander vervolg. De 
nieuwe ontwikkelingsagenda 2030 geldt voor alle 
landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen 
aan arme landen. En ze hebben aandacht voor 
mensenrechten, economische groei, vrede en 
veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de 
Millenniumdoelen, had niemand het daarover.

Campagne
De stedenbanden die er nog zijn tussen Nederlandse en Nicaraguaanse steden 
kunnen goed uit de voeten met de Global Goals en trekken daarom samen 
op met een nieuwe campagne. Het belooft een interessante tijd te worden, 
want de samenwerking kantelt. Als wij de Global Goals serieus nemen, zullen 
wij namelijk meer dan ooit in Nederland aan de slag moeten. En daar kunnen 
de Nicaraguanen óns dan bij helpen. De samenwerking wordt nog meer een 
partnerschap; een mondiaal partnerschap, waarbinnen burgers zich ontwikkelen 
tot duurzame wereldburgers.

In Tilburg koppelen wij de campagne over de Global Goals aan Matagalpa, dat 
spreekt voor zich. We zoeken naar nieuwe manieren om nieuwe doelgroepen te 
bereiken. Zo is er het wilde plan om iets te gaan doen op de Tilburgse Kermis. 
Maar we gebruiken ook beproefde methodes als het muurschilderproject om 
ons verhaal te vertellen. Onze focus zijn de projecten Stop kinderarbeid, Alle 
kinderen naar school, Krediet en kennis voor ondernemende vrouwen en 
koffieboeren en Bomen planten voor een beter klimaat. Die projecten sluiten 
met name aan op de Global Goals 4, 5, 8, 12, 13 en 17.

Wil je iets doen? Mail dan naar stedenband@tilburg-matagalpa.nl 

Miranda van der Klaauw
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Eind september 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda 
aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering 
in de wereld: er zijn 17 zogenoemde Sustainable Development Goals vastgesteld. Deze 
worden ook wel SDG’s of Global Goals genoemd. Een goede Nederlandse term is Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen; zie www.sdgnederland.nl. Er zijn maar liefst 169 subdoelen! De 17 
werelddoelen zijn een routekaart voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 
2030.

Global Goals – Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen

In 2000 hadden de Verenigde Naties voor het eerst 
ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld bedacht: 
de 8 zogenaamde Millenniumdoelen. Van deze 
doelen die tot 2015 golden, zijn er een aantal 
gehaald, maar ook een aantal niet.
De SDG’s gaan door waar de Millenniumdoelen 
ophielden, maar zijn ‘veel ambitieuzer’, zo zeggen 
de Verenigde Naties. Ze gaan niet alleen over 
ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid.
Vanaf januari 2016 zijn de SDG’s officieel ingegaan. 
De prioriteiten voor de implementatie van de 
doelen zijn per land verschillend. Waar het ene 
land bijvoorbeeld nog hard moet werken aan 
gezondheidszorg, moet het andere land harder 
werken aan goed onderwijs. Maar dit betekent niet 
dat landen de voor hen belangrijkste doelen kunnen 
uitkiezen om de rest links te laten liggen. Zowel 
bedrijven als overheden, ngo’s, kennisinstellingen én 
burgers zullen zich moeten inzetten om de doelen in 
2030 te behalen.

Er zijn inmiddels talloze Nederlandse campagnes, 
initiatieven en partnerschappen gestart om bij 
te dragen aan de invoering van de doelen. De 
campagne ‘17 doelen die je deelt’ (www.17doelen 
die je deelt.nl) heeft als doel iedereen in Nederland 
bekend te maken met de SDG’s.
Ook Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage 
leveren. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
dichterbij te brengen heeft de internationale tak 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG International) de ‘Global Goals Gemeente 
Campagne’ ontwikkeld. Deze is inmiddels veranderd 
in Gemeenten4GlobalGoals.
In de afgelopen jaren was de gemeente Tilburg één 
van de 165 Millenniumgemeenten. In januari van 
dit jaar zijn de gemeenten Oss en Utrecht ex aequo 
uitgeroepen tot de ‘Meest Inspirerende Global 
Goals Gemeente 2017’. Van de drie genomineerde 
gemeenten eindigde Tilburg als derde. Van oudsher 
is Tilburg sterk in internationale samenwerking. 
Tilburg maakt nu de stap naar een Global 
Goals gemeente en daarbij is er oog voor zowel 
duurzaamheidsvraagstukken als voor vraagstukken 
in het sociaal domein. Zo ontfermt de stad zich over 
mensenrechten en de opvang van vluchtelingen, 
onder andere door de deelname aan het Shelter City 
netwerk.

In het kader van ‘Er is een wereld te winnen’ maakt de gemeente Tilburg 
werk van mondiale bewustwording, waarbij zij de 17 Global Goals van de 
Verenigde Naties als leidende agenda neemt. Op grond van het door de 
gemeente vastgestelde beleid over internationale samenwerking is er een 
nieuwe subsidieregeling per 1 juli 2016 vastgesteld. Zoals bekend hebben 
de organisaties die voor een subsidie in aanmerking wilden komen, een 
zogenaamde pitch moeten uitvoeren. Voor onze Stedenband heeft dat het 
mooie resultaat gehad dat ons voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 
2019 een subsidie is toegekend waarmee we onze activiteiten en projecten 
voortvarend kunnen voortzetten.

Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) heeft 
voor de komende jaren een nieuw werkprogramma opgesteld met de naam 
‘Stedenbanden en Global Goals 2030’. Het eerste deel van het werkprogramma 
heeft betrekking op de jaren 2017 tot en met 2020. In de volgende editie van 
de ¡Cómo No! zal hier nadere informatie over worden gegeven.

Rob Giesberts

schoolkind in Matagalpa voor muurschildering
foto: internet
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foto: Frans Couwenberg

Onder deze titel begonnen we op 15 april jongstleden aan onze dertiende onderwijsreis 
naar Matagalpa. We waren met z’n dertienen. En onze trip bestond ook uit dertien 

werkdagen waarin we samen met onze Matagalpese collega’s keihard werkten aan het 
thema breuken.

Tour didáctico 2017

Zoals je al in de vorige ¡Cómo No! hebt kunnen 
lezen, bestond de kern van ons werk uit het 
verzorgen van workshops rond een didactisch 
vrij moeilijke onderwerp: breuken. Ook in het 
Nederlandse basisonderwijs bijten kinderen en zelfs 
leerkrachten hun tanden stuk op sommen zoals 
7x3/4 en 4/5:1/3. De Nicaraguaanse rekenmethode 
verwacht dat de kinderen op een hoger niveau 
de breuken begrijpen. De rekenstof in grado 6 
(groep 8) ligt wel een stuk hoger dan bij ons in het 
Nederlandse basisonderwijs. Voor veel kinderen 
klopt de titel van de rekenmethode niet. ¡Me gusta 
matemática! (Ik vind wiskunde leuk!) geldt zeker 
niet voor elk kind.

Na een grondige voorbereiding samen met de 
pabo-wiskundedocenten en rekenspecialist 
Frans Moerlands van het Rekenhuis durfden we 
de klus aan. Onze koffers waren afgeladen vol 
met rekenmateriaal voor onze vrienden in onze 
zusterstad. 

De eerste workshop werd gepresenteerd voor 
een geselecteerde groep leerkrachten van de 
zusterscholen en de rekendocenten van de 
Normal José Martí, de pabo van Matagalpa. Het 
enthousiasme van de deelnemers was enorm groot. 

De zelfwerkzaamheid van de deelnemers was prima. Geconcentreerd werden 
de instructies die door ons werden gegeven gevolgd. Slechts een onweersbui 
bracht de deelnemers even uit balans. Het had ook al maanden niet echt meer 
geregend en men snakte naar verkoeling en regenwater. De acht Matagalpese 
deelnemers werden klaargestoomd om de volgende dag hun eigen collega’s 
te gaan onderwijzen in facetten van het breukenonderwijs zoals dat op 
Nederlandse basisscholen wordt gegeven.

Twintig collega’s van onze zusterscholen en zeker dertig studenten van de pabo 
uit Matagalpa stonden de volgende dag op tijd in de collegezaal om samen 
met ons een fantastische happening te beleven. Zij, maar ook wij, hebben die 
ochtend genoten van de inzet, het werkplezier en het enthousiasme van de 
aanwezigen. Er werd fanatiek gewerkt met breukentafels, breukenslangen, 
breukenbingo’s, breukenmemory’s, enz. Verschillende onderwijsgevenden en 
aankomende leerkrachten vertrouwden ons toe dat ze deze ochtend meer van 
breuken hadden geleerd dan in de voorgaande jaren. Vooral was het voor ons 
geweldig te zien dat onze leerstof aansloeg bij de studenten. De jeugd heeft de 
toekomst.

Aan het eind van de ochtend kregen alle deelnemende scholen een pakket kant 
en klaar leermiddelen mee om te kunnen gebruiken bij de breukenlessen in 
hun eigen scholen. Ook de docenten van de Normal ontvingen de spullen. Zeer 
zeker zullen zij ze ook gaan gebruiken als voorbeeld bij hun wiskundelessen aan 
de studenten. 

In de daarop volgende anderhalve week bezochten we vrijwel alle zusterscholen 
en natuurlijk de pabo om te kijken of de opgedane kennis al wat was  >> 
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geland. De meeste leerkrachten en ook de studenten op hun stagescholen 
gebruikten het materiaal om de lessen die ze op de workshop gezien hadden 
aan de kinderen te presenteren. Men had echter nog niet de tijd gehad om met 
het materiaal op een eigen wijze te gebruiken. Wel zagen we dat er al spelletjes, 
die we gepresenteerd hadden tijdens de workshops, waren gekopieerd, 
zodat er meerdere kinderen tegelijk aan de slag konden gaan. Tijdens de 
klassenbezoeken zagen we opnieuw een groot enthousiasme bij leerkrachten en 
kinderen. De meeste directieleden van de zusterscholen zeiden dat ze op korte 
termijn met het hele schoolteam een studiedag zouden gaan besteden aan de 
aangeboden lesstof. Er zijn plannen om onderling meer te gaan samenwerken, 
waarbij ook de docenten van de Normal José Martí een ondersteunende rol 
kunnen spelen.

Kortom, een bezoek waar we met een goed gevoel op terugkijken. Voldoende 
perspectief is er om de komende jaren met studenten en groepsleerkrachten 
van de zusterscholen stappen te zetten, waarbij het rekenonderwijs veel meer 
gebaseerd gaat worden op het begripsmatige, het aansluiten bij alledaagse 
voorbeelden en het praktisch handelen. Daardoor zal voor kinderen misschien 
gaan gelden ¡Me gusta matemática!

Wij zijn er klaar voor en proberen meer dan voorheen de contacten ‘tussendoor’ 
te verstevigen en te onderhouden.

Frans Couwenberg

foto’s: Frans Couwenberg



Op reis met het onderwijs naar Matagalpa
Onze eerste ervaring met het reizen voor en met de 

Stedenband Tilburg – Matagalpa

Na een zeer intensieve voorbereiding op het gebied van het rekenonderwijs in Nederland, 
vertrokken wij met een gemêleerd gezelschap van vakmensen die direct of indirect 

betrokken zijn bij het onderwijs. De groep bestond uit collega’s van de pabo, Mariette en 
Arjan; tolk Yvy, bestuurslid Rob; onderwijsvakbondsleden Wil en Toon en (ex)leerkrachten 

Frans, Mayke, Wies, Elly, Marjo, Gé en Bernite van de scholen Panta Rhei en 
SBO Zonnesteen.

72017 • nr 123

Na een lange vlucht, met veel wachten en 
weinig slapen kwamen we aan bij het voor ons 
‘vertrouwde’ hostal La Buena Onda van Stijn 
Couwenberg. Twee jaar geleden zijn Rob en ik zelf 
met hulp van Stijn vier weken rondgetrokken door 
Nicaragua en hebben we ook bij La Buena Onda 
in Matagalpa gelogeerd. Een heel goed adres, 
met alle voorzieningen die je nodig hebt en met 
heel vriendelijk en behulpzaam personeel, om een 
prettig verblijf in Matagalpa te hebben. Maar goed, 
we kwamen aan tijdens paaszaterdag en terwijl 
we goed en wel in bed lagen, werden we verrast 
door een luidkeels paasprocessie. Het ging zo hard 
dat je het gevoel had dat je met bed en al midden 
op de weg lag. Meteen goed kennis gemaakt met 
Matagalpa. De ‘volumeknop’ van mens en vervoer 
staat de hele dag volop open, wennen aan de herrie 
zullen we waarschijnlijk niet echt doen! Daarnaast 
maakten we weer kennis met de zinderende hitte 
van Nicaragua, zelfs de inwoners vonden het 
extreem warm, dus het voorhoofd werd veel gedept 
en flesjes water konden niet genoeg aangesleept 
worden.

Spaans
Hoofdzaak van onze reis was het geven van 
workshops samen met pabodocenten en 
leerkrachten van het basisonderwijs in Matagalpa 
aan de pabostudenten en leerkrachten van de 
zusterscholen. Het onderwerp was breuken, een 

moeilijk onderdeel van het rekenonderwijs. De vraag was vooral om ervaringen 
en tips te geven en te krijgen om het rekenen met breuken aantrekkelijker te 
maken. We probeerden tips en ideeën, voor de les met breuken met behulp van 
concreet materiaal en verschillende werk- en spelvormen  te geven om een les 
inzichtelijker en uitdagender te maken.
Het was voor de eerste keer spannend, vooral omdat Spaans de voertaal is en ik, 
Bernite (Rob wel), deze niet echt machtig ben, gelukkig was er Yvy, zij vertaalde 
veel. Ik heb wel enkele jaren Spaanse les gevolgd in het verleden maar dat was 
toch wel ver weggezakt. Dus veel oefenen en praten met de onderwijscollega’s 
en de kinderen op de diverse scholen die wij mochten bezoeken. De noodzaak 
van kennis van de Spaanse taal heb ik wel gemerkt deze drie weken, dus ik 
weet wat mij te doen staat zodra ik weer in Nederland ben.
Het was geweldig om te constateren dat de contacten met de pabo ook steviger 
werden aangezet dit jaar met enorme inzet van Mariette en Arjan. De pabo-
studenten worden tenslotte onze toekomstige collega’s. En als ik zie dat zij met 
zoveel enthousiasme de workhops volgen en later op de stageplek ook laten 
zien hoe zij deze ervaringen vertalen in de praktijk, dan word ik gelukkig en 
toch wel gerustgesteld dat we goed bezig zijn met z’n allen.

Rijdende school
Het bezoeken van de scholen was ook een enorme ervaring. We werden steeds 
hartelijk ontvangen door de directie en leerkrachten met een gesprekje en 
versnapering in de vorm van een snack en een drankje. Heel zoet, daar houden 
ze wel van in Nicaragua! De woorden die in me op komen als ik de scholen 
bezoek zijn: druk, veel kinderen in kleine warme lokalen, kleine speelplaatsen, 
slechte sanitaire voorzieningen, slecht meubilair; een verfje zou hier en daar 
niet misstaan. Maar ook: enthousiaste, hartelijke collega’s die zich openstellen 
voor nieuwe ideeën en zo goed als het kan het onderwijs willen vernieuwen. (In 
Nederland hebben wij er ook jaren over gedaan om andere werkvormen dan 
klassikaal aan te bieden en nog hebben ook wij tijd nodig om  >>

delegatie kijkt toe bij breukenonderwijs
foto’s: Bernite van Teeffelen

kinderen bij de rijdende school



veranderingen/ vernieuwingen door te voeren.) En 
we zien kinderen die plezier hebben met elkaar 
en graag naar school gaan, blij dat ze iets kunnen 
leren, beter dan op een vuilnisbelt zoeken naar 
bruikbare en verkoopbare spullen of andere vormen 
van kinderarbeid.
De rijdende school en de Thomás Borge school zijn 
ons het meest bijgebleven. Wat een uitvinding om 
op het platteland en in arme wijken van Matagalpa 
waar geen schoolgebouw en financiën zijn, op deze 
wijze, de rijdende school, toch de kinderen enkele 
uurtjes per week van een vorm van onderwijs te 
laten genieten. De school Thomás Borge is pas 
geopend. Een lange rit met de bus en daarna nog 
een stevige voettocht waren nodig om deze school 
te bezoeken. Helaas waren er juffen ziek en er was 
geen vervanging dus konden kinderen niet naar 
school. Hoe triest is dat! Daarnaast waren vooral 
water en sanitair nog een punt van grote aandacht. 
Goed om deze gedachte mee terug te nemen naar 
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sbo Zonnesteen in Tilburg en dit daar onder de aandacht te brengen tijdens 
het Matagalpa-project in juni. Overigens ook petje af voor de vrijwilligers/
onderwijscollega’s van Las Hormiguitas!

Planten, bloemen, luiaards ...
Naast alle schoolbezoeken hebben we ook de projecten van de Stedenband 
bezocht. Het geboortebos met een prachtig uitzicht op Matagalpa, dan zie je 
pas hoe groot en uitgestrekt de stad is. Het Casa Materna, waar we een meisje 
van veertien jaar troffen dat in verwachting was. Een prachtig project om 
vrouwen te helpen van het platteland die toch wel een risicovolle zwangerschap 
hebben. Helaas gaat deze voorziening dicht, er is een nieuwe Clinica Materna 
door de overheid gebouwd. We bezochten de vrouwen van FUMDEC op de 
markt. Indrukwekkend! In kleine coöperaties ondersteunen vrouwen elkaar 
om goederen te verkopen om zo onafhankelijk te zijn en onder andere geld te 
verdienen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Toen we naar de 
Thomás Borge school liepen, herkenden Frans en Mayke een vrouw die in die 
wijk woonde en ook ondersteund werd of nog wordt door FUMDEC met haar 
bedrijfje van tortillas bakken. We mochten in haar huis rondkijken, wauw, wat 
een krachtige vrouw!
Ook een prachtige excursie maakten we naar de koffiecoöperatie UCA 

op bezoek bij de coöperatie San Ramón
foto’s: Bernite van Teeffelen

koffiecoöperatie San Ramón
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water is welkom bij zinderende hitte

vrouw aan het koken in haar eigen bedrijf

in San Ramón. Een schitterende tocht door een prachtig stuk natuur van 
planten, bloemen, luiaards en apen, met een gids die in het bestuur zit van de 
coöperatie. Het was zelfs mogelijk om met een groep mensen te overnachten bij 
een gezin en mee te helpen met het dagelijks leven van koffieboeren. Het was 
een interessante excursie. We hadden graag het koffieproces mee willen maken, 
maar dan moeten we waarschijnlijk in november of december terugkomen. Wie 
weet …

Koud biertje
In de twee weken van onderwijs hebben we ook ontspannende momenten 
gehad hoor! Zo is er een groepje een weekend naar Granada afgereisd, hebben 
we een nog werkende vulkaan gezien en heeft een groepje heerlijk gewandeld 
in Selva Negra. Nicaraguaanse vrienden zijn bezocht, de verjaardag van Marjo 
is gevierd, we hadden een gezellig etentje met muziek van het Comité Mano 
Vuelta, we hebben heerlijk met elkaar gekletst, geëvalueerd, gelachen onder het 
genot van een lekker koud biertje en helaas hebben ook wat mensen vervelende 
buikklachten gehad, het hoort er allemaal bij.
Na ruim twee intensieve weken met alle indrukken van onderwijs en projecten 
was het goed om even, voordat we weer naar Nederland teruggingen, te 
relaxen aan de westkust in het stadje

San Juan del Sur. Heerlijk zwemmen tussen de hoge 
golven, op zoek gaan naar krabbetjes of gewoon 
lekker een dutje doen in de hangmat of een boekje 
lezen. 
Het reizen en ‘werken’ samen met vrienden van 
de Stedenband was ook een unieke ervaring waar 
ik met plezier op terugkijk. Ook het zien van alle 
projecten, vanaf de eerste steen voor een school 
gelegd door onder anderen Gé tot de laatste school 
Thomás Borge, héél bijzonder! Wat een prachtig 
werk doet de Stedenband Tilburg-Matagalpa. De 
warme jarenlange vrienschapsband (33 jaar) was 
duidelijk zichtbaar en voelbaar. En wij? Wij.gaan 
met een volle rugzak met indrukken en ervaringen 
terug naar Tilburg en vertellen de kinderen van 
Zonnesteen in geuren en kleuren en met veel foto’s 
hoe bijzonder onze reis is geweest. 

Rob en Bernite
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Van 15 april tot 5 mei 2017 ging een groep vanuit de Stedenband op reis naar Matagalpa. 
Toon Oomen ging ook mee om projecten te bezoeken. In het vorig nummer van ¡Cómo No! 
schreef hij een stuk over koffiecoöperatie San Ramón. Hieronder schrijft hij over zijn bezoek 
aan Matagalpa en over Isabel, een koffieboerin.

Isabel, de koffieboerin

In San Ramón is het vandaag warmer dan normaal. 
We rijden met de camioneta het dorp uit, naar een 
lid van de coöperatie. We weten, dat zij een krediet 
uit een fonds ontvangt. Dat fonds is gevuld met 
geld dat door de Stedenband Tilburg-Matagalpa 
middels acties en giften bijeen is gebracht. Ik spreek 
over ‘zij’, een vrouw dus, vrouwen spelen namelijk 
in de coöperatie een prominente rol. Hoe dieper 
we het land inrijden, des te hobbeliger de weg. De 
auto stopt onder een grote boom, de natuur is hier 
overweldigend. Een jonge vrouw wacht ons op. Zij 
begeleidt leden van de coöperatie, kent iedereen 
en vraagt ons wat de bedoeling is. Ze beveelt ons 
iemand aan: praat met Isabel. Deze mevrouw 
wordt geroepen, neemt ons mee naar haar huis, 
niet ver van waar we dan staan. Een klein paadje 
voert ons naar haar huis, waar we onder het afdak 
plaats nemen. We stellen haar op haar gemak, 
maken wat grapjes, Isabel schrijft haar naam in m’n 
schrift. Ze heeft drie maanden basisschool en wat 
volwassenenonderwijs gevolgd. Zo weinig maar? Ja, 
er moest gewerkt worden.

Wie is Isabel?
Isabel Gómez Sánchez is een vrouw van rond 
de vijftig met een open blik, moeder van twee 
kinderen –een geestelijk gehandicapte zoon van 
25 en een dochter van 29. Ze is oma, zorgt voor 
twee kleinkinderen. Eén ervan zit bij haar op schoot 
tijdens ons gesprek en zij houdt ons met prachtige 
donkerbruine ogen in de gaten. Ze is vier en haar 
moeder wil niet dat ze naar school gaat, ‘te vroeg’ is 
het argument. Haar eigen zoon vergt veel van haar, 
hij is amper aanspreekbaar, is niet in staat mee te 
helpen op de boerderij, hij is wel onder behandeling.

Isabel is vier jaar lid van de coöperatie, Danilo 
González genaamd. Ze is opvolgster van haar 
moeder, die dertig jaar geleden één van de 
oprichtsters was. Haar moeder bezit 6,75 
manazana1), waarvan 1,75 manzana met koffie. 
Op de andere vijf worden bonen en maïs (granos 
básicos) verbouwd. Het kan ook gecombineerd 
worden: op de grond waar bananen verbouwd 
worden, groeien ook koffieplanten omdat deze 
schaduw nodig hebben. Op deze grond, die 
eigendom van haar moeder blijft, werken nu Isabel 
en haar broer. De grond ligt op 45 minuten lopen 
van haar huis.

Het dagritme van Isabel
Om half vijf ’s morgens begint Isabel de dag 
met het bereiden van het ontbijt, dat bestaat uit 
bonen en rijst (gallo pinto), dit gerecht komt nog 

twee maal op een dag terug, soms met een stukje witte kaas, soms met een 
roerei, maar altijd met een maïskoek (tortilla). Om deze gallo pinto te kunnen 
bereiden en koffie te kunnen zetten, moet er een houtvuurtje gemaakt worden. 
Het hout komt van haar eigen perceel, daarvoor moet ze dan wel een stuk 
lopen en sjouwen! Als dat allemaal achter de rug is, gaat ze kleren wassen. 
Ze hebben in deze coöperatie het geluk te beschikken over kraanwater, 
een groot goed. Een paar keer per week veegt ze de patio wat bij. Kijkt ze 
weleens t.v.? Nee, ze hebben géén t.v. wél een mobieltje. Ze heeft het van 
haar dochter leren gebruiken. Tegen de middag bereidt ze het middageten, 
weer het houtvuur aanmaken, weer rijst en bonen. Omdat Isabel deel uitmaakt 
van het vrouwencollectief, dat het koffiehuis runt in het dorp, moet ze ook 
vaak daar naar toe om te helpen, voor overleg, voor scholing (de coöperatie 
vindt het belangrijk leden te scholen op tal van aspecten: het (leren) beheren 
van een bedrijfje, innovatie van de productie van koffie, het stimuleren van 
zelfvertrouwen (‘empowerment’), voorlichting etc.).

Het koffiehuis
Een prachtig gebouwtje (na ons gesprek zijn we er heen gegaan), dat door 
een collectief van 23 vrouwen gerund wordt. Het maakt deel uit van de 
wens van de coöperatie de diversificatie van inkomstenbronnen te promoten. 
Vooral de koffieroest, die drie jaar lang de koffieoogsten te niet deed, maakte 
deze diversificatie noodzakelijk. Met steun uit diverse landen kon worden 
begonnen met de bouw van dit koffietentje, waar je overigens ook heerlijke 
vruchtensappen kunt krijgen. Wat ze er over vertelde, is het een succes al moet 
er hard voor gewerkt worden.

De coöperatie Danilo González
Deze coöperatie telt 68 leden, 36 vrouwen en 32 mannen. Mannen en 
vrouwen werken samen op het land, zo is er bijvoorbeeld geen scheiding 
in ‘vrouwengrond’ en ‘mannengrond’. De coöperatie verbouwt op twintig 
manzanas koffie, collectief. Daarnaast is er individuele grond, bijvoorbeeld die 
6,75 manzanas. Wat betreft het krediet, dat Isabel ontvangt: ze krijgt ongeveer 
veertig dollar, dat is voor haar een bedrag dat terugbetaald kan worden. Ze 
besteedt het aan gereedschap zoals een schop, plastic builtjes voor jonge 
plantjes, zaadgoed. Ze vindt het geweldig dit krediet te kunnen opnemen. Er 
zijn dertig leden die die veertig dollar ontvangen. Daarnaast is er financiële 
ruimte voor scholing, waar zo’n twintig à dertig mensen (niet alleen leden!) aan 
deelnemen: ze leren bijvoorbeeld hoe nieuwe technieken toe te passen, hoe 
kleine plantjes te besproeien, hoe natuurlijke bemesting te gebruiken.

Isabel krijgt veel vragen op haar afgevuurd 
over de koffieverbouw
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De koffieoogst
De periode waarin de koffie geoogst wordt, ligt 
in de maanden november, december, januari en 
februari. Dan moet er hard gewerkt worden, legt 
Isabel ons uit: zes dagen per week van ’s morgens 
tot ’s avonds laat. Als de koffiebonen rijp zijn, 
móeten ze geplukt worden, zo niet: dan vallen ze 
op de grond en zijn niet meer te gebruiken. Om 
van één manzana redelijkerwijs koffie te kunnen 
oogsten zijn er vier mensen nodig. De koffieplant 
krijgt drie à vier keer een plukbeurt, omdat de 
bonen niet allemaal op hetzelfde moment rijp zijn. 
Dat gebeurt dan in een tijdsbestek van twee weken.

UCA San Ramón
Deze coöperatie bestaat uit achttien kleinere (sub-)
coöperaties met in totaal 1080 leden, van wie 470 
werkzaam zijn in de koffie, vierhonderd in de bonen 
en maïs en honderd in de veeteelt. Cacao doet ieder 
erbij. Koffie is wel de belangrijkste economische 
motor van de coöperatie, waarbinnen iedere 
producent rond de twintig quintales2) produceert op 
een totaal van vierhonderd manzanas. De productie 
is nog zo laag, omdat men herstellende is van 
de koffieroest, die rond 2013 op z’n dramatisch 
hoogtepunt was. Men hoopt in 2018 op een veertig 
quintales te komen per producent. De gemiddelde 
prijs per quintal ligt normaal rond de 140 dollar, 
echter op dít moment slechts op 127 dollar.

Zestig producenten ondervinden steun vanuit 
Tilburg, het krediet komt ten goede aan één 
manzana per producent. De kosten voor het 
onderhoud van één manzana komen neer op bijna 
700 dollar. De samenstelling van de kosten: arbeid, 
zaad, bemesting, eten, administratie en een post 
onvoorzien. De leningen, die schommelen tussen 
de vijfhonderd en duizend dollar worden in drie 
jaar terugbetaald. De hoogte is afhankelijk van de 
familiesamenstelling en van de mogelijkheid terug 
te betalen. Ze zijn bedoeld voor investeringen in de 
koffieproductie, herbebossing, milieu en scholing. 
De coöperatie werkt met adviseurs (técnicos), die 
de producenten bijstaan als er ziektes optreden, bij 
innovatieve manieren van grondbewerking en bij de 
waterhuishouding etc.

Koffie mag dan het belangrijkste product zijn, toch 
stimuleert de coöperatie de diversificatie, zodat de 
kwetsbaarheid van de koffieboeren en -boerinnen 
tot een minimum beperkt is. Gemiddeld is de 
verhouding koffie - andere producten fifty-fifty qua 
grondgebruik.

De zaken die de hele coöperatie betreffen, worden 
besproken en beslist in een plenaire bijeenkomst 
van de leden, waarvan de gewone één maal per jaar 
plaatsvindt. De buitengewone vergadering kan elke 
drie maanden bijeengeroepen worden om urgente 
kwesties te bespreken. Het beleid -met betrekking 
tot bijvoorbeeld de kredieten, de visie op gender, 
het scholen van de jeugd-  wordt bediscussieerd 
tijdens de jaarlijkse vergadering.

Matagalpa, 28 aril 2017
Toon Oomen, met dank aan Gé Mooren

We danken Doña Blanquita hartelijk voor de 
informatie over de UCA San Ramón. 

1) 1 manzana = 0,65 ha
2) 1 quintal = 100 ‘libras’ = 45,35 kg

Gé bewondert de bloemen aan de koffieplant
foto’s: Toon Oomen en Gé Mooren

hier wordt het apparaat A getoond (zie ook vorige ¡Cómo No!) 
waarmee de hellingshoek van de heuvel gemeten wordt

kinderen op het erf van Isabel, ze komen kijken wie die vreemde gasten (wij dus) zijn

ook op het erf van Isabel, links koffieplanten



12 2017 • nr 123

Nicaragua

De stap gewaagd, mee met de onderwijsgroep

Al jaren contact met een familie aldaar

Welke verwachting had ik ervan?

Toch wel afwachtend hoe zou het zijn?

Maar … lieve mensen, wat was het fijn

Nica’s blije mensen, heel veel, erg arm

Maar god, wat zijn de mensen warm

Niet de warmte van de natuur

Maar echt zo wezenlijk zo puur

Veel gezien, de stad, veel scholen bezocht.

Veel transpiratie, wat een vocht van diverse tropische buien

Impressie schrijven valt niet mee

Woorden schieten te kort, een koffieplantage, prachtige natuur

Op het Nicaraguameer gevaren, aapjes die je aanstaren

‘K kan het iedereen aanraden

Geen reis over de geijkte paden

Ik ga weer naar huis met een warm hart

Ik kom terug als het me gegeven wordt

Want dit land is werkelijk apart!

Matagalpa, 29 april 2017

Marjo de Bekker

‘Maak winst voor Matagalpa’, door leerlingen van 2College Durendael in Oisterwijk
foto’s: Elly van den Meydenberg

R E I S G E D I C H T
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Over de afronding van het project:
‘Maak winst voor Matagalpa’, door leerlingen van 2College Durendael in Oisterwijk

Oh Damn!

DURENDAEL

Op 15 juni vond de tweede, en tevens laatste, 
aandeelhoudersvergadering plaats van de Jonge 
Ondernemers van 3g/t op 2College Durendael in 
Oisterwijk
De derdejaars vmbo-leerlingen met het keuzevak 
ondernemerschap richtten begin dit jaar hun eigen 
mini-onderneming op binnen de school.

Na een investeerdersavond in januari, waar 
voldoende aandelen werden verkocht, konden 
negen groepjes aan de slag met het starten van 
een bedrijfje. Met namen als Wolboj, met extra 
lange dekentjes voor op de bank, Healthy Food, 
met een meeneemslabak en Socketshop, met 
een standaardje voor je mobiele telefoon, werden 
nieuwe bedrijven in de markt gezet. De winst 
vanuit de bedrijfjes zou ten goede komen aan 
microkredietprojecten van de Stedenband Tilburg - 
Matagalpa.

Op de afsluitende avond in juni met de titel: 
‘Ondernemerschap voor echte aanpakkers’, 
presenteerden de leerlingen hun bedrijf en 
product middels een pitch en werden de cijfers 
van hun onderneming gepresenteerd aan de 
aandeelhouders. Er waren prijzen ter beschikking 
gesteld voor de beste pitch, die werd beoordeeld 

door een jury van ondernemers, en voor de ondernemers met de hoogste winst. 
De prijs voor de beste pitch ging naar Oh Damn!, een milieuvriendelijke tas. 
Zij wisten op overtuigende wijze hun product onder de aandacht te brengen, 
met de nodige flair en inhoudelijke onderbouwing. De prijs voor het meest 
winstgevende bedrijf ging naar Quality Pictures, een universele fotolens voor op 
je mobiele telefoon.

Bij het presenteren van de cijfers werd toegelicht hoe de keuze van het 
product tot stand was gekomen, waar men had ingekocht en verkocht, ook 
werd er verantwoording afgelegd over de cijfers en de leermomenten en de 
moeilijkheden binnen het traject werden belicht. Het was een spannende avond 
voor de leerlingen en een zeer interessante en genoeglijke avond voor de 
aandeelhouders!

De winst voor de projecten van Stedenband ligt voorlopig op 377 euro. Een 
mooi bedrag wat zijn weg zal vinden naar Matagalpa. Minstens zo belangrijk 
zijn de ervaringen van de leerlingen van Durendael! Het was een leerzaam jaar 
waarin zij veel hebben geleerd over (sociaal) ondernemen en waarbij zij en hun 
ouders ook kennis hebben gemaakt met het werk van de Stedenband.

Ook volgend schooljaar gaan bij 2CollegeDurendael weer groepen aan de slag 
met het vak ondernemerschap. De Stedenband tilburg-Matagalpa zou ook 
daar graag weer een bijdrage aan leveren. De mogelijkheden worden na de 
zomervakantie onderzocht.

Diny van de Pas

Wat leerlingen verder ervan vonden

• ‘De communicatie bleek erg moeilijk,   
 ondanks de app die we gebruikten.’
• ‘Het was erg leuk om op een markt voor   
 jonge ondernemers in Den Bosch te mogen  
 staan om ons product te verkopen.’
• ‘Ik heb vooral geleerd dat een eigen    
 onderneming erg veel werk is, ik vond het   
 best zwaar!’
• ‘Het allerleukste was de vrijheid die we   
 kregen, om zelf een product te kiezen en de  
 eigen creativiteit die we konden inzetten.’ 
• ‘Wij wilden veel winst maken en dat is   
 gelukt! We waren snel uitverkocht.’

Oh Damn!
Kaat: ‘Bij het onderdeel dienstverlening en producten hebben we 
geleerd om met Excel te werken. Dat kwam nu goed van pas bij het 
bijhouden van de verkoopcijfers.’ Milou: ‘De naam van ons bedrijf is per 
ongeluk ontstaan, doordat iemand spontaan ‘Oh Damn!’ riep tijdens een 
van onze vergaderingen. Hij blijft goed in het gehoor hangen, dus we 
hebben hem maar gehouden.’
 
Uit je comfortzone
Kaat vertelt: ‘Je moet je product en je bedrijf in één minuut neerzetten. 
Om ons goed voor te bereiden op deze pitch, hebben we een training 
gevolgd bij Branie.’ Milou vult aan: ‘Zelf praat ik heel gemakkelijk, maar 
dat geldt niet voor iedereen. Je ziet wel dat sommige leerlingen door 
deze opdracht echt uit hun comfortzone moeten komen. We leren met 
vreemden om te gaan en voor een groep te spreken.’

Mond-tot-mond reclame
Milou: ‘Ons product is een stevige tas van honderd procent biologisch 
katoen. De docenten hier op school kunnen hem goed gebruiken om 
hun nakijkwerk voor de examens in te vervoeren. Doordat andere 
docenten dit zien, hebben we een prima mond-tot-mond reclame 
gehad. Daar hebben we over nagedacht. Daarnaast hebben we foto’s en 
berichten gepost op Instagram, facebook en Snapchat.’ 

Handig voor later
Kaat en Milou vinden de ervaringen met ondernemerschap op school 
handig om later eventueel zelf te gebruiken voor hun eigen bedrijf. 
Maar voorlopig houden ze het bij Oh Damn!
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Weleens in het volslagen, totale donker gestaan? Durf je wel? Wil je het weleens proberen? 
Eenvoudig: ga naar de Pietersberg bij Maastricht en neem deel aan een rondleiding in de 
duistere gangen. Absoluut veilig, want met gids en voldoende verlichting. Interessant; er 
ligt historie begraven in de mergelgrotten. Maar ... met waarschuwingen vooraf gaat tijdens 
de rondleiding het licht uit. Een minuutje of wat. En? Staat er in dat donkerste donker toch 
nog hetzelfde gezelschap om je heen? Of toch ...? Zijn er nog wel dezelfde wanden en waar 
dan? Of zit er een bodemloos gat, één stap vooruit? Of opzij? Floep, het licht gaat weer aan. 
Poeh-poeh! Zelfs een nachtdier zou er niets zien.

Wat weten we nou eigenlijk van het 
‘andere’ Nicaragua? (slot)

Eerst maar even terug naar de vorige aflevering:
‘Als er zoiets bestaat als eeuwige lente, dan is het hier wel. Overdag warm, 
gemiddeld 22°C., de nachten verfrissend koel. In de regentijd (mei tot oktober) 
is het verbijsterend groen én modderig, wat het verkeer lam kan leggen ...’ 
Afscheid van Estelí, en op weg naar de hooglanden in het noordwesten, daar 
waren we.

Het leven gaat gewoon door, dus kondigde boswachter Francisco aan dat hij 
binnen een paar dagen weer naar zijn Asawas-bosgebied moest, zijn vrouw Inda 
opende haar winkeltje, dochter Yatzil en zoon Tanok moesten naar school. Tijd 
om op te krassen en lang genoeg ‘stil gezeten’. Leuke tijd gehad in Estelí. Van 
de kids, griezelfanaten, en Inda had ik geleerd dat de Nahuatl-indianen, op de 
vlucht voor de Azteken, in lang vervlogen tijden talloze tekeningen en schetsen 
in de rotsen van noordwest Nicaragua en zuidwest Honduras hadden gekrast. 
In hetzelfde doorlopende gebergte dus, want rode lijnen/strenge grenzen zijn 
van veel later datum. Waarmee deze vluchtelingen meteen hun geschiedenis 
optekenden. Ik wilde de route van de indianen volgen, maar dan omgekeerd, 
terug naar hun roos’. Inda had nog een aardige tip voor onderweg. Ze vertelde 
dat er in de buurt van Totogalpa een heel griezelige grot moest zijn. Ze was er 
zelf nooit geweest, hield van licht en niet van donker. ‘Maar jij zult het wel 
interessant vinden’, voegde ze er aan toe. ‘Zul je wel voorzichtig zijn?’
‘Je hoort het, Gakkes!’ Francisco trok met zijn wenkbrauwen en lachte uitbun-
dig. ‘Er liggen taken op je te wachten in het noorden.’
In Estelí deed ik de dagen daarna zoveel mogelijk informatie op over bussen/
routes/hotels/pensions/grensformaliteiten. Rijkelijk aanwezig. De dag daarna 
nam ik hartelijk afscheid van de familie, met de belofte digitaal contact te zullen 
onderhouden en mijn bevindingen, zeker wat enge zaken betrof zoals die grot, 
te zullen doorgeven aan zoon en dochter. In de vroege ochtend slenterde ik 
door het al levendige Estelí naar busstation Cotran Norte (dat een dj bleek te 
hebben, die soft-rock uit 1980 mixt).

Er zijn twee officiële grensovergangen vanuit Nicaragua naar Honduras: het 
rustige El Espino (waar je nergens in de buurt kunt overnachten) en het drukke 
maar efficiënte Las Manos. Zie kaartje. Over de geheimen van de grensstreek 
vond ik geen info, maar mijn eerste bestemming werd Somoto. Daar zou ik wel 
verder zien. De bus van Estelí naar Somoto, vertrekt elk uur van 06.00-17.30, 
kost U$ 1.10, reistijd 2 1/2 uur.
Onder het rijden nam ik folders door. We reden langs Condega, gelegen aan 
de oostkant van de highway, 25 kilometer ten noorden van Estelí. Condega 
betekent: land van pottenbakkers. Er wordt aantrekkelijk, functioneel aardewerk 
gemaakt. In Parque Central staat de 18e-eeuwse Iglesia San Isidro, recentelijk 
herbouwd. Het park en omgeving komen tot leven rond 15 mei om de patroon-
heilige te vieren, de heilige van de campesinos, in de hoop dat hij een goede 
oogst brengt. Bij hetzelfde parkplein ligt het Casa de Cultura dat onder.andere 
een precolumbiaans museumpje heeft. De inwoners van Condega houden van 
de gitaar, er zijn ruim een dozijn muziekgroepen. Er is een gitaarbouwers-werk-
winkel achterin het Casa de Cultura.

SOMOTO
Inwoneraantal 38.000, gelegen op 600 meter 
hoogte, verzonken in een vallei vol rotsblokken, met 
pijnbomen, wilde bloemen en segovias. Provincie-
hoofdstad van de regio Madriz. Het is het financiële- 
en handelscentrum van de verre omtrek. En het is 
lelijk. De mensen lijken er minder open en vrien-
delijk dan elders in Nicaragua. Wellicht begrijpelijk 
met zo’n ‘rijk’ verleden (zie Ocotal en omgeving). 
Alles gebeurt er rustigjes aan. De rust is er over-
weldigend, met af en toe een verlegen glimlachje. 
Somoto draagt de titel Ezelstad. Je ziet ze overal, 
kauwend op graspollen, zware lasten dragend, of 
geduldig wachtend op hun baasjes bij de bar. Ik 
heb in Somoto heel wat meer ezels dan toeristen 
gezien. Maar daar begint verandering in te komen 
door de Grand Canyon van Somoto. Zo’n 13 miljoen 
jaar oud. Op 15 kilometer ten noorden van Somoto 
vind je een richtingwijzer in de richting van een 
modderpad naar de brug over de río Tapacalf. Van 
daar is het ongeveer twintig minuten lopen naar de 
canyon. Volg het pad (drie kilometer) en aan het 
einde staan gidsen met een boot je op te wachten. 
Daar kun je ook een (auto) binnenband huren (zie 
verderop). Wees verstandig, huur een gids. Zij bren-
gen je naar de canyon, die door de 
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plaatselijke bevolking Namancambre wordt ge-
noemd. Hij ligt op het punt waar de Rio Tapacalf 
en de Rio Comali samenstromen: de eerste gevoed 
vanuit Honduras, de tweede door water uit de om-
geving van Somoto. Daarna heet de combinatie Río 
Coco. Het is de langste rivier van Midden-Amerika, 
die meer dan 750 kilometer oostwaarts uitmondt 
in de Caribische Zee. Ooit voeren piraten helemaal 
vanaf de Caribische kust stroomopwaarts over deze 
rivier, op zoek naar goud en andere piratenspullen. 
De canyon zelf is drie kilometer lang en 80 tot 100 
meter diep. Op enkele plaatsen is hij heel nauw. De 
plaatselijke instanties en de bewoners doen hun 
best om de canyon en omgeving tot nationaal park 
benoemd te krijgen, ook al omdat het een toeris-
tische trekpleister begint te worden. Ik ben zeker 
geen held in hoogtes, dus nam ik deel aan een wan-
deling dóór de canyon, onder leiding van een gids, 
niet verplicht, maar wel aan te raden, want ook daar 
beneden is het oppassen geblazen! Je klautert er 
over rotsen en keien die tegen de honderd meter 
hoge, loodrechte wanden liggen en het is er glad 
en glibberig. De lucht hoog boven je is slechts een 
smalle blauwe streep. Maar het is fitness ten top! 
In het droge seizoen kun je in de Coco zwemmen, 
beter nog (veiliger voor matige zwemmers): dob-
beren in de gehuurde binnenband.
In het regenseizoen (juni tot september) is het zelf-
moord om er te zwemmen, gezien de verraderlijke, 
sterke stromingen. Zelfs de canyon op zich is dan, 
gezien het vaak onverwacht wisselende waterpeil, 
levensgevaarlijk.
Na deze sportieve bezigheid, en teruggereden 
met een taxi (ongeveer US$ 5,-), ben ik in Somoto 
gaan eten bij de Comedor Familiar, naast de Iglesia 
Santiago, op advies van jongere locals. Prima, 
eenvoudig voer en je treft er de plaatselijke bevolk-
ing, wat ik vaak als een aanbeveling heb ervaren. 
Wat de kwaliteit van het eten betreft, maar ook 
qua gezelschap. Na zware taken dient men zich-
zelf (en eventueel anderen) te vertroetelen. In de 
comedor deed ik ook het advies op om bij El Bambú 

Carretera Panamericana

te overnachten. Prima, zeer betaalbare kamer met bad en kabel-tv. Naast het 
politiebureau nota bene en dicht bij de Carretera Panamericana/Pan American 
Highway en derhalve bij het busstation. Prima geslapen. Het vage gevoel van 
afscheid (van Nicaragua) was al in Estelí begonnen. Nu voelde ik iets wat wel 
heimwee zal heten, hoewel ik daar weinig ervaring in heb; veel gereisd, vaak 
verhuisd, nieuwsgierig naar de wijde wereld. Dus zat ik de volgende ochtend 
alweer in de bus, op weg naar

TOTOGALPA
Een dorp van rode aarde,een en al rust, alleen plaatselijke bevolking. Maar … 
in een van de folders had ik toch iets gevonden over een grot in de buurt van 
Totogalpa. La Cueva del Duende. Zou dat de grot zijn die Inda bedoelde? Ten 
noorden van Totogalpa ligt de Cerro de las Rocas en een voetpad dat leidt naar 
een grot in de bergen; La Cueva del Duende. Een grot vol hel en verdoemenis 
en de duivel komt je halen? De hele wereld gelooft in (boze) geesten, duivels, 
boze tovenaars en heksen, elfen, feeën en witte wieven. In dit geval duendes; 
nogal pesterige kabouters in het rood, compleet met puntmutsen -in Cornwall 
(GB) komen overigens witte kabouters voor in verlaten mijnen. Champignon-
kleur. Vast omdat ze nooit in de zon komen. Zelf gezien, ga ook maar kijken-. 
Oké, op naar de Cueva del Duende (zie foto’s). >>

Cueva del Duende
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Onderweg kwam ik nog een opvallende, enorme 
zwarte rots tegen, die bij navraag bij de canyon later 
‘Duivelstand’ bleek te heten. Gelukkig had ik al zo’n 
vermoeden, dus ook een foto. Een duivel met een 
gigantische kop en een slecht gebit. Tenzij zwarte, in 
plaats van -vaak té- witte tanden daar de mode is?
Eenmaal binnen bleek er, wat verderop, een ruime 
bocht in de grot te zitten. Om de bocht werd het 
van schemerig (weerkaatsing tegen de buitenste 
wand) al snel donker. Waarna aardedonker! En 
daar gaf zo nodig mijn led-lamp het op. Geen 
nood: smartphone met ingebouwd lampje. Gaf één 
lichtflitsje en... ook uit. Van beide apparaten de 
accu’s leeg? Toen, daar in het stikdonker? Lekker 
handig, maar in feite onmogelijk; ik had alles nog 
mogen opgeladen bij de Estelí-familie. Ledjes stuk? 
Opeens en allemaal? Weinig gebruikt en ze gaan 
volgens de fabrikanten minstens 5000 branduren 
mee. Aansteker dan. Waaide meteen uit, meerdere 
keren achter elkaar. Lucifers (alleen op reis? hou 
altijd rekening met allerlei calamiteiten). Waaiden al 
uit voor ze echt aan waren! Tocht? In het foldertje 
stond toch duidelijk cueva: grot. Cueva del Duende; 
een grot vol hel en verdoemenis en de duivel komt 
je halen, haha?
In het donker begon ik vage vormen te zien. Ze 
leken roodachtig, ze bewogen, verdwenen, doken 
weer op, leken dichtbij, dan weer verderaf. Hoe kun 
je nou afstanden bepalen in het absolute donker? Je 
fantasie schept dingeskes, wezentjes, dacht ik, puur 
gezichtsbedrog, je gezichtscentrum tovert je waan-
beelden voor.
Leermoment (ter plekke bedacht en toegepast): kijk 
als je een -diepe- grot ingaat altijd waar de wanden 
zijn. Aan beide kanten en op welke afstanden. Blijf 
er op letten. Zorg natuurlijk dat je licht bij je hebt. 
Maar mocht het mis gaan, de batterijen zijn opeens 
leeg, je smartphone-ledjes geven het op, je fakkel 
waait uit, van díe dingen, ga dan niet lopen dwalen. 
Blijf met je voeten in dezelfde richting staan en 
maak korte pasjes opzij tot je de wand raakt. 
Schuifel achteruit met een hand aan die wand, 
terug naar waar je vandaan kwam. Wee je gebeente 
als je bij binnenkomst die zijgang niet hebt opge-
merkt; je zult, de wand volgend, dieper en dieper 
en dieper het gebergte inschuifelen. Kortom: je bent 
verloren. Archeologen, wellicht van verre, vreemde 
planeten met slijtvast licht (geven ze zélf licht?) 
zullen je over duizenden jaren vinden temidden van 
andere verdwaalde skeletten.
In zo’n situatie was ik verzeild geraakt in die cueva, 
zonder gids en zonder de Pieterbergse geruststelling 
van ‘het licht gaat zo weer aan, hoor’. Nieuwsgierig-

heid is een deugd, maar soms kan dat knap lastig zijn. Paniek is dan geen goede 
raadsheer (of -dame). Pies gerust van angst in je broek; er is toch niemand(?) 
en  in overleg met jezelf kom je er wel uit. Deed ik ook en zowaar zonder natte 
broek. Niet dat ik nou zo’n held ben; ik hou ook van licht en niet van donker, 
maar ja, nieuwsgierigheid ...
Knipperend met mij ogen en blij weer buiten te mogen spelen, kreeg ik zowat 
een lichte hartaanval. Er stond iemand aan de uitgang! Met tegenlicht moeilijk 
te onderscheiden. ‘Ik heb op u gewacht,’ zei de ‘iemand’. De duivel die je op 
de valreep opwacht als je denkt dat je veilig bent? Soms worden er engelen 
op je afgestuurd, maar vaker duivels. Maar als dit een duivel was, moest de 
hel een ware hemel zijn. De gedaante voor me, bezat zowel een stem met een 
hemels timbre als een dito figuur. Het Kwaad komt in prachtige gedaantes? Bij 
voorkeur?
‘Ik ben een nichtje van Inda, zei de gedaante. ‘Ze heeft me gevraagd een beetje 
op je te passen, Gakkes.’
In haar opgeheven  hand glinsterde een smartphone. Ik knipperde nog maar 
eens en begon vormen te onderscheiden. Fraaie vormen, gehuld in kleding zoals 
ik die alleen kende van indianenverhalen; een rok en vest van zacht naturel leer 
met versieringen en franjes. Maar wel met hardleren laarzen eronder.
‘Tewa Davalos’, zei ze en gaf me een stevige hand. ‘¿Has vistado duendes?’ ze 
keek wat onderuit en glimlachte. ‘Es normal’. Iedereen ziet daar duendes. Rode 
kleertjes, puntmutsen, ze zijn van alle landen in de wereld, hun beeldjes staan 
in talloze tuinen. Ze hypnotiseren jonge meisjes en lokken hen mee met lieve 
woordjes en kleine cadeautjes. Wie meegaat wordt nooit meer teruggevonden. 
Je kunt ze horen lachen, diep in donkere wouden. Vooral hier in het noorden 
zijn er veel van.’ Ze deed duidelijk haar best serieus te blijven. ‘Iedereen gelooft 
er in, van jong tot oud. In grotten,’ ze knikte naar de grot achter me, en ik keek 
om en deed automatisch een stapje vooruit, ‘hebben ze regelmatig contact met 
de duivel. Hun grootste hobby is het stelen van baby’s, liefst ongedoopt en van 
ongehuwde moeders.’ Ze lachte voluit. Ik was op slag verliefd. Maar toch ...
We hebben bij de Cueva del Duende afgesproken elkaar enkele dagen later 
weer te zien aan de grens bij Las Manos. Afscheid van Nicaragua. Ik vertelde 
haar van mijn verlangen om de ‘Indian Trail’ -de weg terug- te gaan volgen. 
Maar ik moest eerst mijn beloofde verhaal afmaken, mijn laatste verhaal over 
en in Nicaragua. Er is veel moois en bijzonders te vinden in Nicaragua. Kun je 
lezen in talloze reisverhalen of ga maar kijken: er worden reizen georganiseerd 
door de Stedenband Tilburg-Matagalpa, STM (zie colofon van deze ¡Cómo No!). 
Maar in mijn zoektocht naar het Andere Nicaragua wilde ik nog naar Ocotal.

Folder: er zijn schitterende natuurgebieden in het noordwesten, zoals Area 
Protegida Miraflor met watervallen, orchideeën, koffieplantages, stukken 
blijvend regenwoud, thuis van apenkolonies, hiking trails. De natuur is prachtig, 
en bij diverse collectieve boerengemeenschappen ben je welkom om koeien te 
melken, te helpen met tortillas maken, koffiebonen plukken, onder leiding van 
caballeros paard rijden en meer.
Miraflor heeft bovendien een roerig verleden. Toen de Contra’s de Hondurees-
Nicaraguaanse grens over trokken, met het plan Managua te veroveren en de 
macht te grijpen, probeerde een grote groep Contra’s dat via deze bergen. Ze 
dachten Estelí in te pikken. Maar de boeren organiseerden zich en hielpen de 
Sandinistas. Na de oorlog nationaliseerde Ortega het boerenland en gaf het 
terug aan de boeren, die zich verenigden in colectivos.
Er is de Area Protegida Cerro Tisey-Estanzuela, kleiner, droger, en minder bevolkt 
dan Miraflor.

Cueva del Duende van binnen Duivelstand
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Ook die info haalde ik uit de folders van Estelí. Maar ik had in Nicaragua al heel 
veel bossen en wouden gezien, allemaal indrukwekkend, en de noordelijke 
nevelwouden waar we min of meer doorheen ronkten lokten ook, maar ik was 
op zoek naar iets geheimzinnigs, magisch, desnoods huiveringwekkends. Dus 
stapte ik op de bus in Totogalpa. Tewa ronkte me zelf naar de bushalte; ze bleek 
op een zware motor te rijden (vandaar de hardleren laarzen!) We namen 
afscheid, alsof het voor eeuwig was. Een uur daarna stapte ik uit in

OCOTAL
Ocotal, niks occult (wat ik gehoopt had), maar genoemd naar de pijnboom 
ocotl. Eens, vóór de komst van de kettingzaag, was het stadje omgeven door 
deze bomen, en werd het zowel La Sultana del Norte als Stad van Pijnbomen 
genoemd.
In 1927 begon hier de eerste grote overwinning van Sandino en zijn ‘Crazy 
Little Army’ (zoals de USA het noemde) door de verovering van Ocotal op de 
federale macht. Tegelijkertijd ‘won’ hij daarmee ook de aandacht van het Witte 
Huis te Washington (dat zich voortdurend met Midden-Amerika bemoeide en 
niet zonder belangen), waardoor Ocotal de twijfelachtige, historische eer te 
beurt viel de eerste stad te zijn die, in juli 1927, gebombardeerd werd door een 
convooi (vliegtuig)bommenwerpers. Met de compli-menten van het US Marine 
Corps, in samenwerking met/op verzoek van de Nationale Garde van dicta-tor 
Somosa.
Sandino, ging na de herhaalde bombardementen van 1927 tot 1931 -met als 
slotakkoord 300 fragmentatiebommen in één uur- over op guerilla-oorlogvo-
ering. Hij won, zoals bekend -tel niet de prijs- en de marinebasis is nu Ocotal’s 
Casa de Cultura. Een magere pleister op de diepe wond.
Intussen is Ocotal allang en zo goed mogelijk herbouwd. Een stadje in Spaanse 
stijl. Een stadje als vele andere. Weinig te beleven, zelfs niet op de begraafp-
laats. Maar, hoho, een park als het Parque Central (Parque Las Madres) heb ik 
nergens anders in Nicaragua gezien. Het is een weelderige tropi-sche tuin, een 
lust voor het oog, ontworpen door de ex-burgemeester en expert in tropische 
planten, don Fausto Sánchez. Mijn mond viel open bij het zien van de diversiteit 
aan planten. Hele tapijten in tinten groen, rood, oranje, geel en roze. Een ware 
ode aan de weelde van het tropische klimaat. Meer dan acht soorten rozen, 
magnolia’s, gardenia’s, pearls of the oriënt, birds of paradise, orchideeën, wilde 
gember, zonnebloemen en begonia’s. Het park is omgeven door cipressen en 
pijnbomen, die meer dan honderd jaar oud zijn.
Ook El Templo Parroquial de Ocotal bij het Parque Central is het bezichtigen 
waard. De bouw van deze kerk begonnen in 1803, werd pas in 1869 voltooid. 
Achter de barokke en neoclassicistische façade schuilt een eenvoudig interieur 
met veel dennenhout. De patroonheilige van Ocotal is la Virgen de la Asunción, 
feestdag 15 Augustus. Het feest duurt een hele week inclusief een optocht van 
feestelijk versierde ossenwagens, met op een ervan de koningin van het festival.  
Op 11 Augustus is er ook de Noord-Nicaraguaanse versie van carnaval, een 
soort mini-Woodstock in hetzelfde park met een eindelo-ze reeks van bands.
Maar en let wel: Ocotal barst van de muggen, ook in droge seizoen. Mus-
kietennet noodzakelijk! De vei-ligste plek om vrij rustig te overnachten bleek 
Hotel Frontera, achter het Shell-station aan de Pan-American Highway naar Las 
Manos. Het ziet er van buiten wel uit als een gevangenis, maar het heeft een 
zwembad, bar, restaurant en de kamers zijn schoon en comfortabel. Het is maar 
dat je het weet.

Best handig om bij die Pan-American te overnachten; ik kon zo, na een licht 
ontbijt, nagenoeg voor de deur in de bus stappen naar Las Manos (vertrekt 

elk halfuur, US$ 0,80, reisduur 45 minuten). Bij de 
grensovergang keek ik natuurlijk goed rond in de 
drukte; geen Tewa, stond een poosje in de rij, vulde 
aan een loket een formulier in, betaalde de vereiste 
belasting en kreeg een stempel in mijn paspoort. 
Toen ik me omdraaide stond Tewa met een brede 
glimlach naar me te koekeloeren. ‘Mira’, zei ze na 
een hartelijke begroeting, terwijl ze op het scherm 
van haar smartphone tikte. Ze hield het me voor. 
‘¡Ola, Gakkes!,‘ krijste het scherm meerstemmig 
en ik keek in de stralende gezichten van Yatzil, 
Tanok en Inda. Francisco zat natuurlijk ergens in zijn 
oerwoud.
‘¡Ola, mis amores!’ krijste ik terug en Tewa schoot in 
de lach. Het was druk aan de grens en nage-
noeg iedereen keek naar haar. En iedereen begon 
mee te lachen. We liepen naar haar motor, Tewa 
zwaaide een been over de buddyseat, veegde met 
haar zware hak de standaard onder de motor. ‘Hop 
on,’ zei ze. ‘Ik weet alles over indianen. Ik ben er 
zélf een. Ik dacht zo, dat je best een gids kunt 
gebruiken?’
‘Absoluut’, zei ik en zwaaide mijn been over haar 
buddyseat.

Jaques Weijters

‘¡Ola, Gakkes!‘ 

•

‘¡Ola, mis

amores!’

landschap in Noord- West-Nicaragua
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De hoge moedersterfte in Nicaragua was in 1989 voor enkele vrouwen in Matagalpa de 
aanleiding om een Casa Materna op te richten. Met financiële hulp van de vrouwengroep El 
Instituto de la Mujer uit Spanje werd voor een symbolisch bedrag het huis van de Cubaanse 
consulaat gekocht. Op 30 oktober 1991 werd de eerste vrouw verwelkomd.

Goede dingen gaan niet verloren
Het Casa Materna in Matagalpa gaat sluiten

Wat is er in de afgelopen 25 jaar gedaan?
 • In deze periode zijn 17.700 vrouwen in het CM opgevangen om  
  veilig te kunnen bevallen.
 • In 1990 was de moedersterfte nog 190 doden op100.000 levende 
  geboorten en op het platteland zelfs 375 op de 100.000. In 2015 is  
  dit 50 doden op de 100.000, een reductie van bijna 74%. (Wereld-
  wijd ligt dit reductiecijfer in de periode 2000-2015 op 47%.) 
 • Er zijn educatieve programma’s uitgevoerd en ondersteuning 
  geboden aan 200 vroedvrouwen op het platteland per jaar.
 • Per jaar worden in twaalf gemeenschappen follow-up-program-
  ma’s aangeboden aan moeders met hun gezinnen.
 • Er wordt hulp geboden aan jongeren om hen inzicht te verschaf-
  fen over de keuze voor ouderschap en het tijdstip waarop ze   
  daaraan willen beginnen.

Ondanks deze positieve resultaten gaat Casa Materna Mary Ann Jackman na 26 
jaar ophouden te bestaan. De definitieve sluiting zal op 31 december plaatsvin-
den.

Het Casa Materna heeft in de tijd dat het nodig was heel belangrijk werk 
gedaan en daar kunnen de vrouwen trots op zijn. Inmiddels is er vanuit de 
overheid meer aandacht voor moeder en -kindzorg en zijn er nog maar weinig 
vrouwen die naar Casa Materna Mary Ann Jackman komen. Er zijn nu meer dan 
175 door de staat gesteunde ‘Casas Maternas’, van een simpel klein kamertje 
op het platteland tot een groot regionaal gezondheidscentrum.

Het team van het Casa Materna beraadt zich nog op beperkte vervolgactivitei-
ten.
Tot het einde van dit jaar steunen wij het project. We houden de donateurs op 
de hoogte.

Diny van de Pas en Louise Donjacour

Als er meer over de sluiting van het Casa Materna bekend is, zullen wij hierover 
berichten in de ¡Cómo No!.

Casa Materna Viering 25-jarig bestaan
foto’s: Susan Lambert

Sandra, uit Samulali (bij Matagalpa), met haar baby
foto: Casa Materna
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Jan is oprichter en mededirecteur  van het Tilburgse BeweegBuro. De filosofie van het 
BeweegBuro: Sporten en bewegen is leerzaam en leuk! Dit draagt BeweegBuro uit

door het aanbieden van verschillende diensten. Het inzetten van buurtsportcoaches,
het uitvoeren van beweegprogramma’s in de tussen- en naschoolse opvang,

het aanbieden van bewegingsonderwijs, het uitvoeren van sportclinics en
het organiseren van beweeg- en sportevents.

Jan Posthumus loopt Tilburgse 
marathon voor Matagalpa

Jan kent de activiteiten van de Stedenband Tilburg-
Matagalpa via een vroegere volleybalmaat van hem, 
stedenbandvoorzitter Frans Couwenberg.

Elk jaar heeft Jan met zijn BeweegBuro wel een 
goed ‘maatschappelijk’ doel voor ogen. En dit jaar 
heeft hij zich verbonden aan onze stedenband. Om 
dat doel ook in klinkende munt om te zetten heeft 
hij op 28 mei meegedaan aan de Tilburgse mara-
thon. Onder een tropische zon was het afzien, maar 
Jan voltooide de 42 kilometer met een glimlach. 
Familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties heeft 
hij gevraagd hem te sponsoren. De opbrengst is 
bestemd voor een ‘onderwijs-beweegproject’ in 
onze zusterstad Matagalpa. Na verdubbeling (door 
het BeweegBuro) van het gesponsorde bedrag is er 
een bedrag van 1700 euro beschikbaar. Geweldig! 
En daar heeft Jan, samen met Frans, al een bestem-
ming voor gevonden.

Jan ontwikkelt, samen met zijn collega Angelique 
Smetsers, een lesmethode die ervan uit gaat dat 
goed bewegingsonderwijs ook met goedkope, 
eenvoudige materialen kan worden gegeven. Die 
lesmethode met de daarbij horende materialen gaan 
zij voor onze zusterscholen in Matagalpa aanpassen. 
Het totale pakket bestaat uit leskaarten en aantrek-
kelijke beweegmaterialen. Natuurlijk zal ook voor 
een goede vertaling van de leskaarten’ in het Spaans 
worden gezorgd. 

Voor de introductie in Matagalpa heeft zich Sanne 
van Driel aangemeld. Zij gaat met haar partner in 
het najaar voor zes à acht weken vrijwilligerswerk 
doen in Matagalpa. Jan en Sanne hebben de eerste 
bespreking over het geven van de voorbeeldlessen 
met de kaarten en hulpmiddelen al gehad. Zij zijn 
ervan overtuigd dat het een succes zal worden! 
Binnenkort wordt concreet verder gesproken over 
alle details en de verdere planning van dit beweeg-
project.

Jan, van harte bedankt voor dit geweldige initiatief.

Als je meer wil weten over het BeweegBuro, ga dan 
naar de site: http://beweegburo.nl
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Even terug in de tijd
Dansen met militairen, staren naar de vulkaan

Fragmenten uit het reisverslag Costa Rica – Nicaragua, 27 oktober t/m 27 november 1993

Vrijdag 12 november
Heel gedoe bij de grens, diverse loketten: bij het 
ene betalen, bij het andere een stempel halen. Als 
we Costa Rica uit zijn is het nog vijf kilometer lopen 
naar Nicaragua. Maar daar komen we pas na een 
kilometer achter, als we een stel Nicaraguaanse 
soldaten ons paspoort moeten laten zien en zij 
ons gedag zwaaien, lachend, met de opmerking: 
nog vier kilometer! Toch maar een bus nemen 
dus. Bij de grens met Nicaragua hetzelfde gedoe 
met loketten. Bovendien wordt daar je bagage 
gecontroleerd. (…) Als we eindelijk de grens over 
zijn is het al laat. Grappig trouwens is dat de grens 
aan de Costa Ricaanse kant om vijf uur sluit, en 
aan de Nicaraguaanse kant om vier uur. Met een 
beetje pech zit je dus tussen de twee landen in. 
(…) De mensen zien er anders uit hier en het is veel 
armer! Veel kinderen op blote voeten, een beetje 
viezer overal. Een grote pan met bonen op het vuur. 
Muziek aan en de televisie ook.

Zaterdag 13 november 
Naar het eiland, Ometepe. (…) De mensen en 
cultuur zijn hier heel anders dan in Costa Rica. In 
Nicaragua bestaat de bevolking voornamelijk uit 
mestiezen. Prachtige koppen. Veel kinderen. Er 
is ook veel armoede. Schoffies bij de boot die je 
bagage willen dragen, blote voeten, kapotte en 
vieze kleren. De erfenis van twee burgeroorlogen. Er 
is op het eiland weinig te krijgen: geen yoghurt of 
melk, met moeite wat koekjes.

Zondag 14 november
We zitten nu midden in het fiësta Don Pedro. In het 
dorp staan allerlei kraampjes en een draaimolen. 
Ook kun je suikerspinnen kopen en is er een 
stierengevecht. Als we door het dorp lopen wordt, 
onder luid getrommel en klokgelui het beeld van 
Don Pedro uit de kerk gehaald en door het dorp 
gedragen. We lopen een stukje mee. Verderop 
wordt het beeld weer neergezet en bestrooid met 
bloemen. Het is een enorm kitsch beeld, maar 
zo zien alle kerken hier eruit. Veel felle kleuren, 
plastic beelden, van onder anderen Maria en Jezus, 
liggend in zijn graf. Er wordt veel bier gedronken. 
(…) Ineens horen we een hoop geschreeuw en 
gejoel, komen er drie paarden en een stier aan! De 
stier wordt naar binnen geleid en iedereen klimt 
vol verwachting op de tribune. Na lang wachten 
probeert dan iemand de stier te bereiden en de 
stier  moet hem eraf gooien. Het gaat erom wie het 
langst blijft zitten. De stier heeft echter geen zin en 
laat de berijder gewoon zitten! Dan maar wat met 
rode lappen zwaaien, maar ook daar reageert hij 
niet op. Dan voeren ze de stier maar weer af.

Zandra in Matagalpa in 1993

Zandra  van Toorenburg en reisgezel Rob van den Hout
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eten wordt bereid in het eethuisje door Doña Luisa (in bloemenrok)

eten bereiden in eethuis

Dinsdag 16 november
Naar Los Guatusos (grensstreek ten zuiden van het 
meer van Nicaragua). Na drie uur varen – eerst twee 
en een half op het meer, daarna nog een half uur 
door ongerepte moerassen –  komen we eindelijk 
aan in een drassig dorp. Er staan militairen bij de 
aanlegplaats. Bij het zien van weer uniformen wil 
ik mijn rugzak al gaan uitpakken, maar dat is niet 
nodig. Wel vragen ze wat we komen doen. (...)
‘s Avonds gaan we naar een verjaardagsfeestje: 
eten, kijken naar de mensen die in hun beste kleren 
alleen maar bezig zijn met muggen van zich af 
te slaan. Geen gezicht: met een lap of zakdoek 
zitten ze maar in de rondte te slaan en ondertussen 
praten ze gewoon. Later wordt er ook gedanst, in 
het midden van de kring, en we dansen met de 
militairen die daar gestationeerd zijn. Wie had dat 
gedacht! Jonge jongens nog, die twee van die witte 
meiden wel interessant vinden. Maar je moet niet 
teveel naar ze kijken, want dan kijken ze weg. Dat 
betekent namelijk dat je meer wil, dus we staan te 
swingen en ondertussen vooral elkaar niet aan te 
kijken. Rare gewaarwording. Licht en geluid lopen 
op een aggregaatje, want er is hier geen stroom.

Woensdag 17 november
‘s Morgens, nog vóór de hanen, brullen de congos 
(brulapen). Zodra het licht wordt begint dat, om 
een uur of vier dus. Dan de hanen en daarna hoor 
je langzaamaan allerlei mensen opstaan. Wij staan 
om half acht op. Het eerste waar ik behoefte aan 
heb is een bad. Samen met Ingrid loop ik naar 
een plek aan de rivier die wat meer afgelegen ligt. 
Sommige mannen wassen zich ook midden in het 
dorp, maar de vrouwen gaan meestal hiernaartoe. 
Het laatste bad was alweer twee dagen geleden en 
dat met die hitte! Gelukkig stinkt iedereen hier een 
beetje, dan is het minder erg. De rivier is erg schoon 
en er ligt een boomstam waarop je kunt staan en 
onder water ligt een steen, zodat je niet uitglijdt. 
Het water is helder en koel. Ingrid heeft eens een 
kaaiman gezien terwijl ze in de rivier stond.
Leuk om de huizen van binnen te zien. (…) De boer 
haalt kokosnoten voor ons van de boom. Hij slaat 
de topjes eraf, dan kunnen we de melk drinken. 
Heerlijk fris! Daarna kun je ook nog de kokos 
opeten die binnenin zit. Die is heel vochtig en zacht. 
Alle maaltijden eten we bij het eethuisje, en we 
krijgen altijd rijst met bonen. Soms met kaas, soms 
met ei of met crema, een soort crème fraîche. En 
altijd salade. Vlees is er ook wel, maar dat eten wij 
niet. En we drinken cola en koffie! Sinaasappels 
pluk je hier gewoon van de bomen. 
We gaan vroeg naar bed, zodra het donker 
wordt eigenlijk. Mijn enkels zitten onder de 
muggenbulten!

Donderdag 18 november
Om negen uur nemen we de boot naar San Carlos. 
(…) Onderweg zien we veel congos en een grote 
waterschildpad. De natuur is prachtig: zo ongerept! 
De boot is een stuk groter dan op de heenweg. We 
maken nog een tussenstop bij een eiland, waar ook 
weer mensen de boot op en af gaan. Een vrouw 
gaat met al haar kinderen aan boord: haar baby 
heeft geloof ik malaria. Als ik het goed begrijp gaat 
ze naar een dokter in San Carlos.
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Vrijdag 19 november
Op de markt kom ik de vrouw van gisteren tegen en 
ze lacht, want ze herkent me. Leuk, er is een soort 
van verbondenheid tussen mij en de vrouwen in 
dit land. Ik denk dat dat komt doordat de vrouwen 
hun strijd hier tegelijk met de burgeroorlog hebben 
uitgevochten. Vrouwen zijn behoorlijk vrij hier, en 
er zijn veel vrouwenhuizen waarin allerlei praktische 
zaken georganiseerd worden.
Op zoek naar een hotelletje met plaats voor een 
nachtje worden we wederom diverse malen de 
verkeerde kant opgestuurd, en als we het zoeken 
dreigen op te geven blijken we ervoor te staan!

Maandag 22 november
Managua, Hospedaje Santos. Het is weer eens 
bloedjeheet; het is hier permanent zo’n 35 graden! 
Dus veel pauze houden en cola drinken. Als we 
terug zijn ga ik even douchen. Ik sta me net weer 
aan te kleden als het gebouw begint te trillen. Het 
lijkt alsof er een grote vrachtwagen langskomt. 
Alleen wordt het trillen steeds heftiger, en ik bedenk 
me dat het een aardbeving moet zijn. Ik trek snel 
mijn broek aan en ren naar beneden, naar buiten. 
Daar staat iedereen naar de straat te kijken, maar 
er gaat niks kapot. Gek wat er zo’n moment 
door je heen gaat: ik zag al visioenen van grote 
scheuren in de straten en zo. En ineens ben ik me 
heel erg bewust van het feit dat Managua in 1972 
door een aardbeving totaal verwoest is. Daar sta 
je normaal niet bij stil, maar het kan natuurlijk elk 
moment weer gebeuren! Later vraag ik nog aan de 
hoteleigenaar of het inderdaad een aardbeving was, 
want ik ben er niet helemaal zeker van, ook omdat 
iedereen tien minuten later weer gewoon doorging 
met waar ze gebleven waren. Maar het is inderdaad 
een aardbeving geweest en niet zo’n kleintje ook! 
Gek hoor maar ze zullen wel regelmatig voorkomen, 
dat niemand ervan onder de indruk is. De stad heeft 
ook alleen maar laagbouw, op een hoog hotel en 
een wolkenkrabber na. Je hebt voortdurend het idee 
dat je je in een buitenwijk bevindt, in de hele stad! 
En je ziet overal frames staan van flats die twintig 
jaar geleden zijn verwoest. De nacht is onrustig: 
bij alles wat ik hoorde denk ik dat er weer een 
aardbeving komt. Soms krijg je eerst een voorschok, 
en komt daarna een hele grote! Maar het blijft bij 
deze ene, gelukkig.

Woensdag 24 november
Vroeg op en aan een lange zware dag begonnen. 
Ontbijt, met de bus richting Masaya, zeven 
kilometer lopen naar de krater, in een ontzettende 
hitte. We komen langs grote lavasteenbrokken. Het 
is echt een enorm zware tocht: omhoog, steeds 
steiler. Het uitzicht is werkelijk fenomenaal! Een 
diepe krater waar rook uit komt. We zien het gat 
niet, maar wel allerlei lagen steen. We wandelen 
nog om de krater heen en daar zien we het gat 
wel. Het stinkt er naar zwavel en boven het gat is 
het ook geel. Als er een wolk voor de zon schuift, 
kun je het magma zien gloeien, en je hoort ook iets 
vloeibaars tegen de rotsen klotsen. Het is werkelijk 
om stil van te worden en eindeloos naar te staren. 
Dat doen we dan ook.

boer met kokosnoten

verkoop in San Carlos

bij de krater in Masaya 
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Donderdag 25 november
(…) Daarna op zoek naar het museum van de 
revolutie. Zoals gewoonlijk worden we weer alle 
kanten opgestuurd, maar uiteindelijk zijn we toch 
op de plek waar het zou moeten zijn. Er staan 
militairen voor. Wij vragen of hier het museum 
is. Nee, hier is alleen een bibliotheek. Waar het 
museum dan is. Ergens anders, niet hier. Ja, maar 
waar dan? Nou dat weten ze niet, maar het is zeker 
niet hier. Wij weten inmiddels genoeg: daar is het 
dus wel, alleen het is niet open omdat deze regering 
het museum niet politiek steunt. Jammer dus.

Zandra van Toorenburg

Zandra is thans werkzaam bij ContourdeTwern als 
Centrumcoördinator MFA de Poorten, Tilburg

Managua, de in 1972 door de aardbeving verwoeste kathedraal

in Los Guatusos



24 2017 • nr 123

Een aantal maanden terug was er veel aandacht voor het feit dat de Verenigde Staten zich 
terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Naast de VS hebben ook Syrië en Nicaragua 
het klimaatverdrag niet getekend. Op sociale media werd geroepen dat de VS zich daarmee 
in ‘dubieus gezelschap’ zouden bevinden. Maar Nicaragua heeft het klimaatverdrag niet 
ondertekend omdat het van mening is dat het akkoord bij lange na niet ambitieus genoeg is. 

Nicaragua wijst het
klimaatakkoord van Parijs af

‘Klimaat verdrag niet ambitieus genoeg’ 

Precies tegenovergesteld dus van de reden waarom Trump zich terug wil 
trekken uit ‘Parijs’. Nicaragua haalt al ruim vijftig procent van zijn energie uit 
hernieuwbare bronnen en er zijn plannen om dat in 2020 voor negentig procent 
te doen. In een rapport van de Wereldbank uit 2013 werd het land een ‘een 
hernieuwbaar energieparadijs’ genoemd met uitgebreide mogelijkheden voor 
geothermische, wind-, zonne- en getijdenenergie.

Bij de onderhandelingen over het klimaatverdrag in Parijs zei Nicaragua dat er 
een enorm verschil is tussen wat volgens het verdrag nodig is om het klimaat 
te beschermen en wat de ondertekenaars voorstellen eraan te doen. Het 
doel van het akkoord is vermindering van het broeikaseffect en beperken van 
de temperatuurverhoging van de aarde tot maximum twee graden in 2100 
en met een streven naar niet meer dan anderhalve graad. Maar Nicaragua 
gelooft niet dat het klimaatprobleem opgelost kan worden binnen het huidige 
kapitalistische systeem. Paul Oquist, de Amerikaanse afgezant van Nicaragua 
in Parijs (overigens ook presidentieel raadgever inzake het aan te leggen 
interoceanische kanaal waar hij pleitbezorger van is), zei dat hij twijfels had 
aan de toezeggingen van individuele landen. Hij hekelt in diverse interviews 
de vrijblijvendheid van onder andere zijn geboorteland, dat niet-bindende 
klimaatafspraken nastreeft in Parijs. ‘Deze vrijwillige toezeggingen werken niet’, 
aldus Oquist. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump beweert 
– dat het verdrag nadelig is voor de VS en tegemoet komt aan andere landen 
– beweert Oquist dat landen in ontwikkeling even verantwoordelijk worden 
gehouden voor klimaatverandering als ontwikkelde landen; en dat vind hij niet 
eerlijk. Historisch gezien zijn de VS, Europa en sinds kortere tijd ook China goed 
voor bijna de helt van de uitstoot van kooldioxide wereldwijd. De uitstoot in 
de VS bedraagt jaarlijks 5,2 miljoen kiloton. Nicaragua stoot niet meer uit dan 
ongeveer 4,569 kiloton.

De regering Ortega heeft door het niet 
ondertekenen van het verdrag Nicaragua 
internationaal in een geïsoleerde positie gebracht. 
Het verhindert de Nicaraguaanse regering daardoor 
de toegang tot de fondsen van vele miljoenen 
dollars die in 2020 beschikbaar komen voor de 
bestrijding van de klimaatverandering.

Bron: BBC World News

Paul Oquist

klimaattop-Parijs
foto’s: internet
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Vuelta a Matagalpa
Op zondag 17 september aanstaande wordt de 

Vuelta a Matagalpa weer gereden! De gezellige 

fietstocht voor jong en oud is in een nieuw jasje 

gestoken, maar daarom niet minder interessant. 

Tijdens de tocht hebben we gezorgd voor een 

educatief uitstapje, wat … dat blijft nog even een 

verrassing.

Je kunt starten tussen 10.30 uur - 11.30 uur vanaf het 

volgende adres: St. Josephstraat 52 5017 GJ Tilburg. 

Vanuit de gezellige tuin van de familie Giesberts/

van Teeffelen krijg je naast de routebeschrijving 

natuurlijk ook een heerlijk kopje Nica-koffie of thee.

De tocht van ongeveer vijfenveertig kilometer 

voert langs diverse uitspanningen en eindigt bij 

Café Zomerlust aan de Oisterwijksebaan.

Inschrijven kan vanaf dit moment door 6 euro p.p. 

over te maken op het rekeningnummer NL53 RABO 

0170 2385 63 t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa 

ivv Vuelta 2017 + naam/namen. Bij de inschrijfprijs 

is ook een consumptie bij Zomerlust inbegrepen. 

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meefietsen.

De opbrengst van deze fietstocht komt ten goede 

aan het micro-krediet project voor de koffieboeren.

Gé Mooren

prijsvraag door Roel van Gurp tijdens de Vuelta in 2001
foto: Miranda van der Klaauw
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Nieuwe aanplant Geboortebos
De afgelopen jaren zijn er in het 
Tilburgse Noorderbos al honderden 
bomen geplant in het Geboortebos. 
Zo ook in het voorjaar van 2017. 
Dit bos is gekoppeld aan het 
Geboortebos in Matagalpa. Daar 
is de berg Calvario herbebost en 
omgetoverd tot een populaire 
recreatieve plek die vlakbij het 
centrum van de stad is gelegen.

Ga mee op reis
We zouden graag in januari 2018 
weer een reis organiseren. Om 
alvast de belangstelling te peilen, 
plaatsen we dit artikel. Laat het 
ons weten als je erover denkt 
om mee te gaan. De verwachte 
vertrekdatum ligt tussen 7 en 10 
januari.
Meet the locals
De eerste reisgroep vond de opzet 
van onze Meet the Locals-reis 
geweldig. Wil jij dat ook ervaren?
De reisbeschrijving vind je op 
http://toerisme.tilburg-matagalpa.nl/reizen/meet-the-locals
Wil je ons helpen met de pr? Stuur dit bericht dan door naar 
anderen, like ons op Facebook of volg ons op Twitter. 
Je kunt de artikelen op de website ook delen als je dat 
makkelijker vindt.
Overigens kunnen wij ook een reis op maat voor je 
maken, mocht je in een andere periode willen reizen 
of liever niet in een groep. Houd er rekening mee dat 
de reis dan duurder kan uitvallen.

meet the locals
foto: internet

foto: internet



272017 • nr 123

K
O

R
T 

N
IE

U
W

S

Sponsoractiviteiten scholen
Openbare basisschool Panta Rhei heeft dit jaar 

7500 euro opgehaald met de sponsorloop en 

feestavond. Een prachtige bijdrage aan beter 

onderwijs in Matagalpa, waar onze partners 

onder andere een nieuw, multifunctioneel lokaal 

willen bouwen in de gemeenschap Waswalí 

Abajo, zodat ook daar straks alle kinderen naar 

school gaan.

Sbo Zonnesteen maakte ruim 2300 euro over 

naar de Stedenband. Dit brengt het totaal van 

de scholenacties op 18.500 euro. Dank aan alle 

kinderen en de sponsors!

En openbare basisschool Koolhoven deed er 

nog een schepje bovenop: bijna 9000 euro 

voor scholen in Matagalpa. Behalve nieuwe 

lokalen worden er ook scholen opgeknapt die 

er slecht aan toe zijn en die daardoor niet meer 

aantrekkelijk of veilig zijn voor de kinderen en 

niet meer geschikt zijn om normaal les te geven 

(denk aan niet functionerend elektra of sanitair).

Stand van zaken Klimaatbos
De afgelopen tijd zijn we druk geweest met het zoeken naar mogelijkheden om een Klimaatbos te realiseren 

in Matagalpa zowel als in Tilburg. De bedoeling is om bomen te planten waarmee burgers CO2 kunnen 

compenseren. Maar bomen hebben natuurlijk veel meer functies. Ze houden de grond vast, zorgen dat het 

minder droog en warm is en maken de stad leefbaar. En niet alleen de stad heeft er baat bij, ook het platteland 

dat de stad omringt. En dat is vooral voor boeren in Matagalpa erg belangrijk. Momenteel wordt bekeken of 

dit project een plek kan krijgen in het nieuwe Rotatiefonds van het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden) in 

Nicaragua.

De gemeente Tilburg vindt het idee om in beide steden bomen te planten zeer interessant. Klimaat is immers 

bij uitstek grensoverschrijdend; ons energieverbruik heeft wereldwijde gevolgen. Daarom willen we het 

project graag in samenwerking met de gemeente realiseren. Het kost echter tijd om een en ander af te 

stemmen en om een geschikt stuk grond te vinden.

Vandaar deze oproep

Er is ons veel aan gelegen om het project Klimaatbos te realiseren. Misschien heeft u een terrein of kent 

u iemand met grond waarop een bos welkom zou zijn. Heeft u een tip, neem dan contact met ons op. Bij 

voorbaat dank!

foto: internet
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