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Doden

Met pijn in ons hart hebben we deze ¡Cómo No! samengesteld.

Er vallen weer doden in Nicaragua. Honderden doden. Velen 

houden Ortega verantwoordelijk voor deze doden. Studenten 

voeren tijdens demonstraties borden mee met de tekst: ‘Ortega 

asesino’ … ‘Ortega moordenaar’. Niet alleen studenten gaan 

de straat op, ook boeren, ouderen, huisvrouwen, feministen. 

Ze willen dat Ortega opstapt. De demonstranten worden 

door de regering aangeduid als criminelen, als terroristen; 

ze worden beschoten door politie, door paramilitairen, door 

knokploegen van de regering. Er verdwijnen mensen, ze 

worden gevangengenomen en gemarteld.

Er is iets vreselijks mis met je als je de macht wilt behouden 

door met scherp op je eigen volk te schieten, daar valt alles wat 

je ooit aan goeds hebt gedaan bij in het niet.

Nicaragua, zo‘n mooi land, zo‘n mooi volk. We hadden in dit 

blad zo graag mooi nieuws willen brengen, maar het is lelijk 

nieuws geworden, heel lelijk.

Marian
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Brief van het Comité Mano Vuelta
Matagalpa, 21 mei 2018Geachte vrienden en vriendinnen in Tilburg,
Ik schrijf  jullie na de laatste bestuursvergadering van ons Comité Mano Vuelta, waarin we de situatie van ons 
land een beetje hebben geanalyseerd en we hebben toen afgesproken om jullie een kleine samenvatting te sturen van 
wat we in Matagalpa meemaken.
Het conflict in Nicaragua begon vanwege de apathie van de regering, het echtpaar Ortega-Murillo ten aanzien 
van de gevolgen van een grote bosbrand in het reservaat Indio Maíz. Hoe die is ontstaan is niet bekend, maar 
buitenlandse hulp (van Costa Rica en de VS) voor het bestrijden van de brand is afgehouden omdat dat niet nodig 
zou zijn en omdat die landen geen verstand zouden hebben van het gebied. De regering deed voorkomen of  ze de 
brand met behulp van jongeren van de regeringspartij met emmers water hebben kunnen blussen. Lachwekkend 
en ondenkbaar gezien de dimensie van de brand. Lokale organisaties en milieu-activisten die de schade wilden 
bekijken, kregen geen toegang tot het gebied. Het vuur is geblust door de regen die daar is gevallen. Men schat in 
dat het gebied dat is verwoest 5000 hectare groot is, in het centrum van het reservaat (we hebben geen officiële 
informatie).
Daarna heeft het bestuur van het Nicaraguaanse Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS) op willekeurige en 
eenzijdige wijze een maatregel goedgekeurd die aanvullende kosten oplegt aan gepensioneerden en de tarieven van 
de verzekerden verhoogt om het tekort te verhelpen van de geldkist van INSS, veroorzaakt door het slechte beheer 
van de portefeuille sociale zekerheid. Het is algemeen bekend dat deze fondsen worden gebruikt als kleine kas 
door de regering die aan de macht is. Dit leidde tot protesten van ouderen, protesten die de kop werden ingedrukt 
door de nationale politie, paramilitaire groepen en pro-regering knokploegen. Universitaire studenten hebben 
zich toen bij de protesten gevoegd om hun steun te betuigen, waarop de repressie begon en buitenproportioneel 
geweld is gebruikt tegen ongewapende burgers. Dit was de manier waarop de regering de mensen het zwijgen 
wilde opleggen; er werd geweld gedaan aan het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest, iets wat onze 
grondwet garandeert.
In de maand april waren er protesten van studenten op diverse universiteiten en in grote steden in Nicaragua zoals 
Managua, Matagalpa, León en Estelí uit solidariteit met de gepensioneerden. Deze protesten mondden uit in 
repressie van de politie; een jongen verloor een oog en vele anderen raakten gewond door traangasbommen van de 
ME. Hierdoor werden de protesten intenser; de studenten verschansten zich in de universiteitsgebouwen van de 
UPOLI, UNAN, UNA en UNI. Anderen zochten beschutting in de kathedraal van Managua die functioneerde 
als plaats van bescherming en zorg voor gewonden. Al deze agressie had doden en vele gewonden tot gevolg, maar 
ook nóg massalere protesten waarmee de bevolking haar afschuw liet blijken over de agressie en de doden. In alle 
steden werd geeist te stoppen met de repressie.Na acht dagen heeft de president de INSS-maatregel opgeschort, maar hij zei niets over de agressie en de 
doden. Dit was voor de studenten reden om de protesten te handhaven en zij kregen toen steun van vele sectoren: 
het bedrijfsleven, de vrouwenbeweging, onafhankelijke vakbonden, onafhankelijke journalisten, boeren die al 
langer tegen het Nicaraguakanaal hadden geprotesteerd en maatschappelijke organisaties. Zij riepen op tot 
democratisering van het land, tot het vertrek van de regering en de komst van de Interamerikaanse Commissie voor 
de Mensenrechten (CIDH) om het gebeurde te onderzoeken en recht te doen. Deze Commissie was hier vier dagen 
lang en heeft een voorlopig verslag opgeleverd met vijftien aanbevelingen om de situatie in Nicaragua betreffende de 
mensenrechten te verbeteren.In Matagalpa was ook repressie door de ME op een aantal plekken langs de ringweg, vlakbij restaurant 
las Praderas en bij de INEP (Hogeschool). Er waren vier doden en 25 gewonden volgens het CENIDH 
(Mensenrechtencentrum Nicaragua). Op landelijk niveau zijn er deze dagen 76 doden en 685 gewonden 
gevallen, waaronder leden van de politie en knokploegen en inclusief  gewone burgers die de protesten en marsen 
steunden. Er zijn ook veel mensen vastgezet en pas dagen later vrijgelaten, wat veel pijn en rouw veroorzaakte bij 
de moeders en de families. Er zijn ook mensen gevangengenomen op politieke gronden en er zijn mensen vermist 
die -wat pas later bekend werd- gedood blijken te zijn na mishandelingen door de politie. Dit doet ons denken aan 
de trieste dagen van de dictatuur van Somoza (in de jaren zeventig).In Matagalpa en op andere plaatsen zijn er barricades en wegversperringen opgericht en die zijn er nog steeds. 
Studenten leiden dit, maar andere jongeren en enkele politieke partijen gaan hier tegenin. De eisen van de 
demonstranten zijn intussen uitgebreid. Ze willen andere bestuurders aan de openbare universiteiten en roepen 
duidelijk om het vertrek van Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo.Op 16 mei is de dialoog van start gegaan, is de CIDH gekomen om onderzoek te doen naar het geweld, onder 
meer in Matagalpa.           >>>

brand in het reservaat Indio Maíz
foto: internet
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Deze hele maand zijn er marsen en protesten tegen de regering, maar de regering organiseert ook 

tegendemonstraties. Dit betekent dat de polarisatie is toegenomen en dat is moeilijk voor ons allemaal, want we 

zijn allemaal Matagalpinos, we hebben vrienden en kinderen die meedoen met de protesten, maar we hebben ook 

vrienden en familieleden die voor de regering werken. Logischerwijs zijn de economische gevolgen van dit alles 

groot, het toerisme ligt op zijn gat en de handel is ernstig getroffen. Maar veel mensen vinden dat de democratie en 

de regeerbaarheid van Nicaragua nu eerst moeten worden verbeterd.

Voor het werk dat wij als CMV doen, heeft de situatie ook gevolgen en enkele projecten zullen vertraging oplopen 

zoals:
 •  De bouw van een lokaal op de school in Waswali, omdat de school nu gesloten is. We hopen dat dit snel  

  kan worden hervat.
 •  Het sluiten van de scholen heeft er ook toe geleid dat de Fontys Pabo-stagiair is vertrokken naar Costa  

  Rica.
 •  Ook de Avans-stagiair is gestopt vanwege de instabiliteit van het land.

 •  De twee cursussen die we samen met de UNAN realiseren zijn vertraagd. We hopen deze de komende  

  weken weer voort te zetten.

 •  We hebben de activiteiten in het kader van de 34ste verjaardag van de Stedenband moeten afbreken.

We zijn positief  en we hopen dat de dialoog vrede zal brengen in Nicaragua, dat de situatie van het land zal 

verbeteren en dat er veranderingen vanuit de regering komen die ons geliefde Nicaragua ten goede komen. We 

houden contact en hopen dat onze band van solidariteit tussen Matagalpinos en Tilburgers zich versterkt.

Een stevige omhelzing van het Comité Mano Vuelta, namens het bestuur, Janett

Tilburg, 26 mei 2018
Lieve vrienden van het Comité Mano Vuelta,
Hartelijk dank voor jullie brief  waarin jullie op heldere wijze uiteenzetten in welke verschrikkelijke omstandigheden de bevolking 
van Nicaragua hun mensenrechten, de rechten op vrije democratie en vooral veiligheid moet bevechten. Het doet pijn de brief  te 
lezen.
Maar de mensen in Nicaragua kennen repressie en weten dat ze er tegen kunnen vechten. Ze hebben lang geproefd aan een 
positief  elan om het land op te bouwen. Als we in Matagalpa zijn ervaren we dat elan en de goede wil om zich in te zetten voor 
vooruitgang. Dat hebben we steeds volop meegemaakt in de afgelopen 34 jaar. We hebben daar met onze vriendschap, solidariteit 
en onze stedenband een klein beetje aan kunnen bijdragen.We hopen van harte dat de inmiddels gestarte dialoog een positieve wending geeft en dat er spoedig opnieuw vrede zal zijn 
in Nicaragua. We verwachten ook dat wanneer de rust is weergekeerd het land opnieuw kan gaan bouwen aan een stabiele 
samenleving voor iedereen. Bouwen aan goed onderwijs, een beter klimaat, toerisme, gelijke kansen op de arbeidsmarkt.
Wij hier in Tilburg staan voor de voortzetting van onze 34-jarige band waarin vriendschap en solidariteit met de Matagalpese 
bevolking en vooral met de kansarme groepen de boventoon voeren.Jullie mogen op ons blijven rekenen.
Namens bestuur, coördinator en vrijwilligers van Stedenband Tilburg-Matagalpa, Frans Couwenberg

studenten hebben in Matagalpa barricades opgeworpen ter 
verdediging tegen aanvallen van politie
foto: W. López

demonstrant houdt bord vast met tekst: ‘worden gezocht voor het verwoesten van ‘n land’
foto: AFP
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Nicaragua is in crisis. Grote demonstraties, wegblokkades, hard optreden van de politie met 
veel dodelijke slachtoffers. Wij als Stedenband Tilburg-Matagalpa maken ons ernstig zorgen 

om de huidige ontwikkelingen.

Achter welke vlag?

De tragische periode die Nicaragua sinds 18 april 
doormaakt, is voelbaar in talloze dimensies van 
de Nicaraguaanse samenleving. De werkelijkheid 
toont ons dat het ideaal van Sandino, namelijk de 
bevrijding van Nicaragua van onderdrukking, nog 
steeds niet aan kracht  verloren heeft. De wil van de 
huidige jongeren om op te staan tegen een praktijk 
van de regeringspartij FSLN zegt voldoende: er 
waren en zijn te veel regeringsvoorstellen, projecten, 
plannen die niet meer ervaren worden als ‘ten 
bate van het Nicaraguaanse volk’. Een sprekend 
voorbeeld is het door de regering doordrukken van 
de aanleg van het Nicaraguakanaal, waartegen veel 
protest was, een protest dat niet serieus genomen 
werd. De aanleiding van het massale protest na 18 
april was de maatregel van de regering om de eigen 
bijdrage voor de pensioenen te verhogen.

Wat volgt in die dagen na 18 april is schokkend. Het 
escaleert mede door het keiharde optreden van de 
politie. De polarisatie tussen vóór- en tegenstanders 
van de protesten neemt toe, de verwarring is 
compleet. Facebook loopt over met verklaringen, 
zoals queremos la paz (we willen vrede) en justicia 

(rechtvaardigheid). Er vallen doden, de politie is de boosdoener. De regering 
noemt de studenten criminelen, drugsverslaafden, betaald door de liberalen 
en de Amerikanen. Het verzet tegen de regering neemt massale vormen aan: 
men eist het aftreden van president Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo 
die vice-president is . Deze Daniel Ortega is wel verkozen, is wel de leider van 
het FSLN, de partij met de bandera roji-negra (rood-zwarte vlag) -kleuren die 
teruggaan op Sandino, de grote generaal die vocht tegen het Amerikaans 
imperialisme in de jaren dertig. Veel Nicaraguanen zijn en voelen zich sandinist 
en nu gaan deze jongeren de straat op om tegen de sandinistische regering te 
protesteren. En door wat er allemaal gebeurt -met name de vreselijke repressie- 
zijn het niet alleen meer jongeren of studenten die de straat op gaan. De 
dilemma’s stapelen zich op, zeker voor degenen die zich de strijd tegen Somoza 
(in de jaren zeventig) en de contra’s (in de jaren tachtig) kunnen herinneren. De 
geschiedenis is steeds aanwezig, zeker bij de oudere generaties. De jongeren 
die nu de strijd aangaan, identificeren zich niet meer met de bandera roji-negra, 
die in de loop der jaren door de regeringspartij volledig geclaimd is. ‘Wij –als 
sandinisten- hebben dat stukje geschiedenis laten afpakken’, wordt er gezegd. 
De regering pleegt verraad aan de idealen van Sandino, dus kiezen de jongeren 
een ándere vlag, namelijk de nationale blauw-witte vlag. Het zou goed zijn 
om de geschiedenis van Sandino met z’n strijdbaarheid te doen herleven en 
de rood-zwarte vlag weer als symbool te zien van de strijd voor vrijheid, voor 
gerechtigheid en waardigheid van het Nicaraguaanse volk.

Toon Oomen

nationale vlag
foto’s: internet

rood-zwarte vlag

protestbord met ‘het waren studenten, geen criminelen’

cartoon: M. Guillén in La Prensa van 21 mei
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De emotionele gevolgen van een oorlog -welke oorlog dan ook- zijn merkbaar, zelfs tot 
in de vierde generatie. De pijn van de oorlogservaring zit vaak zó diep dat er niet over 
gesproken wordt, men zwijgt als het graf. 

Het juk van de geschiedenis
speelt ook een rol

‘We passen er wel voor op om erover te praten’, wordt er gezegd, en ‘we 
hebben het niet over hoe we ons voelen’. Het maakt de communicatie tussen 
ouders, tussen ouders en kinderen moeilijk; het zoekt andere uitingen: alcohol, 
gewelddadig gedrag, vlucht in religie. De psychologe*, die ik hierbij raadpleeg, 
vond tijdens haar onderzoek bij de mensen een schuldgevoel, niet verwerkte 
rouw, een stilzwijgen, veel wantrouwen. En dit alles uitte zich in een zwakke 
fysieke gezondheid. De pijn blijft, omdat velen hun dromen niet hebben kunnen 
volgen, hun studies niet hebben kunnen afmaken, omdat ze hun leven in dienst 
gesteld hebben van de ‘goede zaak’( de ex-guerilleros, de ex-contras, de ex-
resistentes en vele anderen). Zij hebben vaak tegen de huidige jongeren gezegd: 
‘Jullie, jullie weten niet wat een oorlog is, verwend als jullie zijn; we zouden 
jullie eens graag met een geweer willen zien ...’ Zo vroegen ze zich af of zíj (de 
huidige jongeren) wel tot zo’n offer bereid zouden zijn. En dit is de open wond 
die ons laat zien in welke complexe rol de jeugd zich bevindt. Het is daarom, 
dat heel Nicaragua (de oudere generaties) op 19 april deze jongeren bekeek 
met een mengeling van bewondering, angst en verbazing. Zij blijken hun eigen 
criteria te hebben, ze weten wat ze willen en niet willen met hun levens, ze 
hebben het recht iets anders te verlangen dan wij wilden op onze leeftijd ... en 
toch willen ze in wezen hetzelfde: leven in vrede, dat ieder gerespecteerd wordt 
en dat men ze vrij laat in hun zijn.
Ergens was te lezen, dat dit alles komt door manipulatie. Natuurlijk, er is heel 
veel manipulatie van beide kanten. ‘Maar’, schrijft Julieta Kühl, ‘ik wil zeggen, 
dat ik me schaam dat we volwassenen zijn, voorgaande generaties, die we niet 
hebben kunnen genezen, die we manipuleren ... omdat we blijven wantrouwen, 
omdat we willen controleren wat jongeren denken, zeggen en doen, omdat we 
geloven dat alleen ónze ervaring waarde heeft. We hebben niet door dat onze 
boodschap aan de jeugd een dubbele is: we doen een beroep op het brengen 
van offers en tegelijkertijd willen we niet dat ze meemaken wat wij meegemaakt 
hebben. Dat is aan de orde: wij zijn niet genezen!’
‘De oude politici mogen vertrekken, de jongeren zijn de protagonisten. Laat 
hen hun eigen geschiedenis maken en schrijven! Zij hoeven niet de zelfde weg 
te bewandelen, zij kunnen leren van door ons gemaakte fouten. Laat hen het 
leven omarmen, het héle leven!’

Toon Oomen, juni 2018

* In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van bijdragen van Dr. Julieta Kühl Barillas, docent 
Psychologie aan de universiteit van Matagalpa

Persoonlijke noot
De ontwikkelingen in Nicaragua en Matagalpa 
gaan mij als regelmatige bezoeker van onze 
zusterstad bijzonder aan het hart. De vele 
berichten, foto’s en filmbeelden opgenomen 
met smartphones die ik op Facebook voorbij 
zie komen, raken mij ten diepste. Ik zie 
demonstraties, barricades in de straten, huilende 
moeders bij hun stervende of overleden -vaak 
jonge- zonen. Vreselijke, hartverscheurende 
taferelen die diepe indruk op me maken. Ik zie 
mensen bidden tot God als een soort laatste 
troost of redmiddel in deze zware tijden. En naast 
het verdriet voel ik haast door het scherm van 
mijn computer de machteloosheid en het gevoel 
‘dit willen we niet.’ Vragen, veel vragen komen 
boven: Hoe heeft dit zover kunnen komen? 
Waarom stapte Ortega niet op toen hij zag dat 
het géén criminelen waren, maar tienduizenden 
mensen uit het volk, die protesteerden? Waarom 
schoot en schiet de politie met scherp, wetende 
dat er doden vallen? Wat is er nu nog over van 
het sandinisme? Hoe moet het verder, in de 
nabije toekomst?
Blind varen op de hoop dat het goed komt, 
komt mij naïef voor. Ik wil meedenken over 
mogelijkheden voor m’n eigen politieke rust, 
ofschoon de Nicaraguanen zelf de oplossing 
moeten bedenken en realiseren. Het is voor mij 
-me plaatsend binnen het ‘linkse spectrum’- een 
groot raadsel, dat een ‘revolutionair’ als Daniel 
Ortega zich vastplakt op het pluche terwijl er 
meer dan honderdduizend demonstranten door 
de straten van Managua lopen en roepen om 
zijn aftreden. Hoe kan het zijn dat zo iemand, die 
aan de strijd om de macht heeft deelgenomen, 
de stem van het volk -waar tijdens de 
Sandinstische Revolutie steeds een beroep op 
werd gedaan- kan negeren? Welke overweging 
wint het hier? De angst voor de afgang? De 
pretentie het land te moeten blijven dienen als 
‘nobele held’? Het niet willen bezwijken onder 
de druk van zijn vrouw en ‘vrienden’, die zich 
hun levens niet meer zeker zijn? Helaas, ik kan 
het niet bedenken. Ik noem het tragisch en meer 
dan dat.
Er zijn zoveel positieve en initiatiefrijke 
Nicaraguanen, Matagalpinos en Matagalpinas, 
al dan niet actief betrokken bij de Stedenband 
Tilburg-Matagalpa, die op dit moment zich 
ook afvragen: ‘Hoe moet dit verder?’ Een open 
vraag, vooralsnog zonder antwoord.

Toon
Nicaraguanen rouwen om de doden die tijdens de protesten zijn gevallen
foto: Alfredo Zuniga

‘Ortega moordenaar’, Daniel Ortega
wordt verantwoordelijk gehouden
voor de vele doden  foto: internet



Wereldcafé Nicaragua

Op 5 juli presenteerde de Stedenband in samenwerking met het Wereldpodium een 
Wereldcafé Special over Nicaragua. Twee Matagalpinas, Noelia en Luisa, vertelden 

openhartig wat de huidige situatie in Nicaragua voor hen betekent. Daarna brainstormde 
het publiek -geanimeerd en in een goed gevulde zaal- over wat wíj kunnen doen vanuit 

Tilburg.
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De avond werd ingeleid door Nicaragua-deskundige 
Willem Bos. Hij zette uiteen hoe de vredige periode 
in Nicaragua, van 1990 tot 2018, eigenlijk al de 
kiem in zich droeg van de huidige problemen. 
Regeringspartij FSLN onder leiding van Ortega 
droeg in 1990 weliswaar democratisch de macht 
over aan de UNO (een liberale gelegenheidscoalitie 
die door de Amerikanen zou zijn gesmeed) maar 
permitteerde zich tegelijkertijd een grootschalige 
piñata: het welbekende uitdeelfeestje. De partij ging 
niet de goede kant op: het stelde de belangen van 
haar kader boven de belangen van het volk. In die 
niet-regeringsperiode heeft Daniel Ortega vooral zijn 
eigen belangen behartigd door onfrisse coalities te 
sluiten met achtereenvolgens president Alemán en 
bisschop Obando y Bravo. Die cultuur van belangen 
behartigen van het eigen groepje is alleen maar 
versterkt sinds zijn hernieuwde presidentschap in 
2006.

Onvrede op allerlei gebied kwam dit jaar tot een 
uitbarsting in gelijktijdige protesten van studenten, 
boeren, vrouwen- en milieuorganisaties. Ortega 
reageerde met harde hand door de politie de 
opdracht te geven in te grijpen. Inmiddels zijn 

al meer dan 300 doden te betreuren. De dialoog, waartoe de president zelf 
opriep en waarbij de katholieke kerk een bemiddelende rol probeert te spelen, 
heeft nog niets opgeleverd. De protesten en het geweld houden aan, ook in 
Matagalpa. Veel ouderen zijn bang voor een herhaling van het geweld in de 
jaren tachtig. Op een vraag uit de zaal waarom er internationaal zo weinig 
aandacht is voor de situatie in Nicaragua antwoordde de heer Bos door terug te 
gaan naar 1979. De val van dictator Somoza  vond plaats midden in de koude 
oorlog tussen de wereldmachten. De VS vinden de huidige situatie allerminst 
een bedreiging voor hun ‘achtertuin’. Nicaragua is een redelijk geïsoleerd geval 
en gewoon een klein landje.

Noelia heeft een taalschool in Matagalpa en is op vakantie in ons land. Haar 
taalschool is door de huidige situatie op sterven na dood en zelf is ze ook heel 
bang, voor haar eigen leven en dat van haar familie. Ze weet nog niet wanneer 
ze terug gaat. ‘Ik ben zo bang dat het oorlog wordt. De situatie nu is hetzelfde 
als in de dictatuur eind jaren zeventig. Elke dode brengt me terug naar die tijd. 
Er is wel een lichtpuntje. De jongeren zijn niet apathisch meer, maar kritisch. Ze 
geven de rechtvaardigheid een stem.’ Volgens Noelia zijn er ‘vijf meningen’ te 
onderscheiden in Nicaragua.
 • De sandinisten van het hart, de oude revolutionairen
 • Danielisten of orteguisten, die de leider trouw blijven
 • De anti-sandinisten, die het altijd al geweten hebben
 • De vrijheidsstrijders die actief protesteren
 • Zij die ‘persoonlijke vrede’ nastreven en vertrekken
           >>>

cartoon: M. Guillén in La Prensa van 16 meiBezoekers Wereldcafé roepen Tilburgse 
burgemeester op tot actie

Bezoekers van de Wereldcafé Special over 
Nicaragua, op 5 juli in café Kolektivo, riepen 
burgemeester Weterings op om een signaal 
af te geven aan zijn collega van zusterstad 
Matagalpa.
De situatie in het Midden-Amerikaanse land is 
zorgelijk. Er wordt veel geweld gebruikt tegen de 
bevolking, die demonstreert tegen de regering 
van president Ortega. Ook in Matagalpa is het 
niet veilig op straat. Bewoners leven in angst 
en onzekerheid. Een inwoner van Matagalpa, 
momenteel op vakantie in Nederland, vertelde 
in het Wereldcafé dat haar bedrijf stil ligt, dat 
ze bang is om terug te gaan en dat het steeds 
moeilijker wordt om te hopen op een oplossing.
Omdat deze crisissituatie nu al sinds medio 
april aan de gang is en bij de gestarte nationale 
dialoog geen vooruitgang wordt geboekt, 
neemt de roep om internationale druk toe. Dus 
daarom ook de oproep om vanuit Tilburg van 
ons te laten horen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Stedenband Tilburg-Matagalpa: 013-
536 87 06 of met coördinator Miranda van der 
Klaauw: 06-13 03 60 91.
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Luisa woont in Nederland en studeert hier voor docent Spaans. Ze volgt de 
berichten uit Nicaragua constant, telefonisch en via social media. ‘Ik ben bang 
bericht te krijgen dat een dierbare er niet meer is. Heel onze wereld staat op zijn 
kop. Ik zou graag iets positiefs lezen, dat het over twee of drie maanden weer 
beter is, maar dat lees ik nergens.’ Luisa schetst ons de situatie in Matagalpa. 
Die is weliswaar niet zo explosief als in Managua of León, maar niettemin heel 
gevaarlijk. ‘Als je met een blauw witte sjaal, de nationale kleuren, naar buiten 
gaat kun je beschoten worden. Er is een avondklok. Na zes uur is het donker 
en kun je beter niet naar buiten gaan. Elke dag is het anders in Matagalpa. Als 
er protesten zijn is het natuurlijk gevaarlijk. Het gemeentehuis wordt bewaakt 
door militairen. Door de barricades zijn de winkels heel onregelmatig of niet 
bevoorraad. Kinderen gaan ook onregelmatig naar school. Via social media 
vernemen ouders of het wel of niet is aan te raden naar school te gaan. De 
kinderen wordt op school geleerd hoe ze moeten schuilen als er geschoten 
wordt. Dan huilt mijn hart. Hoe triest is dat!’

Het Wereldcafé werd afgesloten met een 
groepsfoto, een oproep aan Tilburgers om hun 
bezorgdheid kenbaar te maken via social media en 
een beroep op burgemeester Weterings om een 
signaal af te geven aan zijn collega in zusterstad 
Matagalpa (een FSLN-burgemeester). Dit zou ook 
een gezamenlijk brief kunnen zijn, zo werd in de 
zaal geopperd, met de burgemeesters van andere 
stedenbanden in Nederland. Spaanse en Duitse 
stedenbanden hebben al vergelijkbare initiatieven 
genomen. Het gaat erom solidariteit te tonen 
én tegelijkertijd internationale druk te helpen 
uitoefenen.

Herman Fitters

zorgen om Nicaragua foto: Claudy de Vet van Wereldpodium

Meer lezen

Crisis in Nicaragua verdiept zich. De situatie in Nicaragua wil maar niet verbeteren. De dialoog is opgeschort, de protesten houden aan 
en ook de reactie van de politie blijft gewelddadig (hoewel ook diverse politiemensen, waaronder enkele in Matagalpa, weigeren om 
de orders van hogerhand uit te voeren en ontslag nemen). Vanwege de blokkades beginnen er nu ook problemen te ontstaan in de 
bevoorrading van de steden en staan er lange rijen bij de tankstations.
De laatste poging van de bisschoppen om in gesprek te gaan met president Ortega lijkt ook tot mislukken gedoemd. Ortega vroeg een 
paar dagen bedenktijd om het voorstel van de dialoogtafel te bestuderen, maar die zijn inmiddels al lang verstreken.

Als je meer wilt lezen over de crisis in Nicaragua, kun je de volgende bronnen raadplegen:
• De belangrijkste Nicaraguaanse dagbladen: www.elnuevodiario.com.ni en www.laprensa.com.ni
• Rapport van de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH), onderdeel van de Organisatie van Amerikaanse Staten  
 (OAS): 
 https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Nicaragua2018-en.pdf 
• Derde rapport van het Nicaraguaanse Centrum voor de Mensenrechten (CENIDH): https://www.cenidh.org/noticias/1075/
• Derde rapport van Centro Humboldt, organisatie voor duurzame ontwikkeling:
 https://humboldt.org.ni/crisis-sociopolitica-ambiental-actual-en-nicaragua-3ra-parte/
• Rapport van Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/countries/americas/nicaragua/report-nicaragua/
• Item op de VPRO-radio van 4 juli jl (vanaf minuut 12:30):
 https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11557541~bureau-buitenland~.html
• Item op de VPRO-radio van 31 mei jl: https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_    
 VPRO_13034108~president-ortega-nicaragua-is-van-ons-en-wij-blijven~.html
• Van NACLA (the North American Congress on Latin America):
 https://nacla.org/news/2018/05/14/unexpected-uprising-crisis-democracy-nicaragua
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Op 13 juni 2018 interviewde de redactie van ¡Cómo No! twee inwoners van Matagalpa 
over de situatie in hun stad en hun kijk op de actualiteit in Nicaragua. Vanwege de politieke 
gevoeligheid brengen de twee liever geen details over hun familie of hun werk naar buiten, 

ook al is het in een Nederlands blaadje. Hun namen zijn bij de redactie bekend.

Over de waarheid en de oorlog
Interview met inwoners van Matagalpa

Wat zijn de partijen in het Nicaraguaanse 
conflict?
Op dit moment kun je in Nicaragua drie groepen 
onderscheiden: Je hebt de ‘blauw-witten’, de 
opstandelingen. Zij voeren de nationale vlag mee. 
Ze worden ook wel de beweging 19 april genoemd, 
omdat toen de opstand begon. Onder hen zijn veel 
studenten. Je hebt de ‘ortegistas’, die de baantjes 
hebben en afhankelijk zijn van de staat. Zij voeren 
de rood-zwarte FSLN-vlag. Deze mensen geloven 
oprecht in de tweede werkelijkheid zoals die door 
de staatsmedia en tv-kanalen wordt gebracht. Voor 
hen is president Ortega een heilige. En je hebt de 
‘sandinisten van het hart’ (sandinistas de corazón), 
aanhangers van Sandino, maar niet van het huidige 
FSLN. Zij vormen een middengroep, die meer 
en meer een kant moeten kiezen. Veel mensen 
zwijgen.

Hoe wordt er in jullie familie over gesproken?
De scheidslijnen lopen vaak door families heen, ook 
bij ons. Discussiëren helpt dan niet. Om een familie 
niet verder te verscheuren kun je maar beter niet 

over de politieke actualiteit praten. De jonge generatie gaat over het algemeen 
kritischer om met de berichtgeving. Maar er zijn ook ouderen die allerminst 
angst hebben. Daarvoor is het onrecht in het land te groot. Zij zien hun oude 
revolutionaire tijd herleven, in een nieuwe jas.

Wat weten jullie van de protesten?
In León, Masaya, Granada en Managua waren aanvankelijk de grootste 
protesten, in april. Historisch gezien is Masaya altijd een van de steden 
geweest die als eerste in opstand kwam, dat is vanwege Niquinohomo, het 
geboortdorpje van Sandino dat vlakbij Masaya ligt. In Matagalpa is de situatie 
erg gespannen. Als je op dit moment met een vlag over straat loopt, dan heb je 
grote kans te worden aangevallen. Verder zijn er, net als in andere steden, veel 
wegversperringen, gemaakt van brandende autobanden, rotsblokken en ook 
van auto’s. Het geeft opstoppingen van gemiddeld twintig minuten en daarna 
mag iedereen weer door. Dat gebeurt om aan de regering te laten zien: neem 
ons serieus, wij controleren hier de zaak, wij zijn hier de baas.
Maar de grootste oorlog vindt misschien wel plaats op het internet. Daar 
circuleren video’s ‘van de straat’ met allerlei duidingen. Het eerste slachtoffer 
van een oorlog is de waarheid, zoals bekend. Er is veel fake-news. Robots 
verspreiden allerlei valse e-mailberichten. Zo werd in april al snel beweert dat de 
studenten gewapend waren. In Managua waren immers twee politiemannen 
doodgeschoten. Maar het is de vraag door wie. Op beelden is te zien dat 
studenten deze twee mannen naar het ziekenhuis brengen.  >>>

brandende autobanden in de straten bij Managua
foto: internet
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Goed of slecht, die protesten?
Nu is het heel slecht gesteld met het land. Ook onze persoonlijke situatie 
is moeilijk. Maar de protesten zijn eigenlijk wel goed. Blijkbaar zijn ze 
noodzakelijk. Op de lange termijn komt het goed, daar zijn we van overtuigd: 
Nicaragua wordt er beter door.

Waar zijn de mensen vooral boos over?
De mensen in Nicaragua wisten gewoon niet dat de kinderen van het echtpaar 
Ortega en hun aangetrouwde familie zich zóveel eigendommen hadden 
toegeëigend: benzinestations, cementfabrieken, houtbedrijven, noem maar op. 
Vanaf de presidentsverkiezingen in 2006 zijn alle politieke posten aan familie 
vergeven. Maar zolang de economie goed draaide, maakten de mensen alleen 
maar grapjes daarover en roddelden ze erover. Twee termijnen later, bij de 
verkiezingen van 2016, was de economie slecht en de opkomst veel lager. De 
gemeenteraadsverkiezingen van 2017 vormden het dieptepunt qua opkomst en 
dus qua democratische legitimatie.
Directe aanleiding voor de protesten van 19 april  in de steden was een wet die 
geen rekening hield met het volk.* Maar de boeren vormden eigenlijk de eerste 
protestbeweging. Begin april woedde er een grote bosbrand in het regenwoud, 
in het reservaat Indio Maíz. De regering zei dat het was aangestoken met 
aanstekers en dat de jeugdbeweging het wel zou blussen met emmers water. 
Hoe absurd! Blauw-witten zeggen dat het bos in brand is gestoken in verband 
met het aan te leggen Nicaraguakanaal, het inter-oceanische kanaal. Op 10 april 
was er in het park van Matagalpa een demonstratie hiertegen van studenten, 
vrouwengroepen en ecologisten. De boerenbeweging was de eerste die echt in 
opstand kwam. Ze grijpen de brand aan om zich af te zetten tegen de regering, 
die hen op geen enkele manier helpt met kredieten of afzetmogelijkheden. 
Onder de boeren zijn núl ortegistas; de boeren zijn deels corazón, deels blauw-
wit.

Welke rol speelt de universiteit (UNAN) in Matagalpa?
Let op bij het woord studenten. Bij de ortegistas horen ook de ‘studenten 
van de UNAN’, zoals zij zich noemen, maar het zijn geen studenten. Zij zijn 
van de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, de studentenvakbond, 
maar ze representeren de studenten allerminst. In elke stad heb je wel vijf of 
zeven van dergelijke studenten, die misschien al elf jaar zogenaamd studeren, 
maar eigenlijk gewoon een betaalde baan hebben van tweeënhalf keer het 
minimumloon. Zij verdelen de studiebeurzen onder Ortega-getrouwen.
De Universiteit van Matagalpa is in april bezet geweest. Maar dat was maar 
kort. De kathedraal van Matagalpa deed toen dienst als veilig toevluchtsoord, 
met water en medicijnen. Bij confrontaties in Matagalpa op 15 mei jongstleden 
hebben twee UNAN-studenten met een studiebeurs het gewaagd om mee te 
demonstreren. Ze moesten daarna onderduiken en hun beurzen zijn afgepakt. 
Eind mei was er opnieuw een gewelddadig treffen in Matagalpa. Zeker is dat er 
mensen uit de hoofdstad Managua voor zijn opgetrommeld.

Is Matagalpa rood-zwart of blauw-wit?
In Matagalpa zijn weinig ortegistas. Dat is het voordeel van Matagalpa. Je ziet 
elke ochtend vrachtwagens voorbij komen met daarin gewapende mannen. 
Overdag durven de rood-zwarten zich daarom niet te laten zien op straat. Ze 
durven in het daglicht geen confrontatie aan. Elke dag horen we mortieren 
afgaan, op dit moment zelfs elk uur, deels vanuit de blauw-witten, deels vanuit 
de rood-zwarten. Het is om te laten zien aan de ander: hier zijn we, wij zij er 
klaar voor, wij zijn niet bang.

Er is een negatief reisadvies. Kun je het land nog in of uit?
Reizen is moeilijk op dit moment. Net als in Venezuela is er een 
vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Nicaragua richting de 
buurlanden. Panama en Costa Rica ontvangen deze vluchtelingen ruimhartig. 
Honduras en Guatemala -met dezelfde corrupte regimes- staan aan de kant van 
Ortega. Het is de vraag wat er op hoger niveau zich allemaal afspeelt. De OEA, 
de vereniging van Amerikaanse staten, heeft Maduro van Venezuela gevraagd 
op te stappen. Richting Nicaragua kwam er geen opstapverzoek vanuit de OEA, 
alleen een resolutie om nader onderzoek te doen. Het schijnt dat Ortega grote, 
kapitale belangen heeft en men beweert ook dat hij Maduro verraden heeft. 
Hoe het werkelijk zit weet niemand, dat is de waarheid in een oorlog.

Herman Fitters

*op 18 april kondigde Ortega pijnlijke hervormingen in het pensioenstelsel aan

protesten in León tegen de regering vanwege de brand in Indio Maíz
foto: La Noticia digital

in Masaya waren heftige protesten en er vielen veel doden tijdens 
de protesten 
foto: AFP

barricade in Matagalpa
foto: internet

honderdduizenden kwamen in april op de been om te demonstreren
tegen Ortega foto: internet
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Arnoldo Alemán, president van Nicaragua van 1997 tot 2002 
foto: internet

cartoon: raymacaricatura van13 juli

neergehaalde boom van het leven
foto: Jorge Torres

Ik ben in de jaren tachtig geboren en daarom ben ik grootgebracht met verhalen over de 
oorlog en de revolutie. Ik ben opgegroeid in een periode dat het nog heel moeizaam ging 

in Nicaragua. Nog steeds waren er militaire conflicten in de bergen en er was een tekort aan 
voedsel en basisproducten. Beetje bij beetje ging het wat beter met het land. 

Als ze goed luisteren, horen ze daar 
de echo van mijn stem

In de jaren negentig stapte Nicaragua uit zijn eigen schaduw en de pijn die de 
dictatuur van de Somozas achterliet. Het volk van Nicaragua gaf gedurende die 
jaren drie politieke leiders (Violeta Barrios, Enrique Bolaños en Arnoldo Alemán) 
de kans om het land te regeren. De laatste leider liet het land achter met een 
grote schuld, waardoor Nicaragua werd bestempeld als een van de corruptste 
landen van Latijns-Amerika. Daarom gaf het volk Daniel Ortega een nieuwe 
kans om het land te regeren. Met de gedachte dat hij met dezelfde idealen die 
hij had tijdens de revolutie in de jaren tachtig het land weer kon herstellen met 
positieve veranderingen en minder corruptie.

Ik ben van de generatie die is geboren na de oorlog. Nooit is het in me 
opgekomen dat Nicaragua weer zou leven in dictatuur en een nieuw 
opkomende revolutie. Al helemaal had ik nooit gedacht dat het strijden voor 
de bevrijding van deze dictatuur ver van mijn huis zou gebeuren. Het is erg 
moeilijk en pijnlijk voor mij om op deze afstand te zien dat het volk lijdt aan 
de gruwelijkheden die de afgelopen periode zijn gebeurd. Ik voel me schuldig 
tegenover de mensen in Nicaragua, omdat ik nu ergens woon waar ik rustig kan 
lopen zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik onbedoeld in een conflict terecht 
kom of waar de kogels om de oren vliegen. Ik voel me schuldig dat ik niet bang 
hoef te zijn mijn werk kwijt te raken wanneer ik mijn mening ergens over geef. 
Ik denk dat veel Nica’s die in het buitenland wonen zich in dit gevoel herkennen. 
Het is bijna onmogelijk om als buitenlandse Nica niet iedere dag te denken aan 
Nicaragua, je familie en hun veiligheid, de Nica’s die opkomen voor hun rechten, 
de Nica’s die hun familieleden hebben verloren. Het is ook bijna onmogelijk om 
niet continu bezig te zijn met alle actualiteiten op social media om te zien wat 
er op dat moment aan de hand is en bijna onmogelijk om niet naar bed te gaan 
met de gedachte ‘hopelijk gebeurt er niet weer iets afschuwelijks’.
Ik ben ook van de generatie die dacht dat veel jongeren van Nicaragua een 
hopeloze zaak zijn. Dat zij geen idealen hebben en al helemaal geen doelen en 
dat ze alleen interesse hebben voor reggaeton en social media. Vandaag de dag 
hebben diezelfde jongeren aan mij en aan Nicaragua het tegenovergestelde 
laten zien. Zij hebben de hoop gegeven weer te dromen van een democratisch, 
soeverein en vrij Nicaragua. Hopelijk wordt deze droom snel werkelijkheid.

Ik hou van mijn vaderland, niet houden van je vaderland is voor mij hetzelfde 
als negeren waar je vandaan komt. Maar vandaag de dag voel ik me trots 
een Nica te zijn, iets wat ik voorheen nooit op deze manier gevoeld heb. Ik 
ben trots op de jongeren die vechten tegen het corrupte systeem en tegen de 
onrechtvaardigheid. Ik ben trots op de dappere vrouwen die blijven staan voor 
hun rechten. Ik ben trots op de bisschoppen die hun deuren van de kerk openen 
om de mensen in nood een schuilplek te bieden. Ik ben trots op diegene die 
de zogenaamde bomen van het leven* neer hebben gehaald en daarvoor in de 
plaats echte bomen hebben geplant. Vandaag kan mijn stem tegen de dictatuur 
zich niet verenigen met de stemmen van mijn landgenoten in Nicaragua. 
Maar als ze daarginds goed luisteren, horen ze de echo van mijn stem die het 
verre Nicaragua bereikt en die zegt -en dat hoop ik zeker-dat de bewoners in 
Nicaragua terug zullen keren in vrijheid.

Geschreven door een minúsculo/a**

* Dat zijn grote, peperdure, lichtgevende, stalen ‘bomen’ in alle kleuren van de regenboog. Ze kosten 
1,1 miljoen dollar aan energiekosten per jaar. Ze werden jaren geleden op initiatief van de vrouw van 
president Ortega, Rosario Murillo, geplaatst, om de boel op te vrolijken, was het idee. Nu staan de 
bomen symbool voor de verkwisting door het regime.
** Minúsculo/a betekent hier de minderheid. Zo heeft Rosario Murillo de mensen die protesteerden 
genoemd. Volgens haar is het de minderheid die tegen de regering is.
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Ruim elf jaar na mijn vorige bezoek was ik -van 20 april tot 9 mei- weer in Nicaragua. 
Ditmaal met mijn dochter Jasmijn. Ik ging vrienden en bekenden opzoeken, enkele projecten 
van de Stedenband bezoeken en genieten van mooie toeristische uitstapjes. Enkele 
herinneringen:

Niet helemaal terug in Tilburg

La Corona
Op één van die uitstapjes, op 1 mei, kwamen we terecht op een bekende 
boerderij. Ik stond opnieuw op het erf bij Karla Patricia in La Corona. Hier had ik 
in 2006 enkele dagen gelogeerd tijdens een door mij georganiseerde koffiereis. 
De ouders van Karla namen deel in het agrotoerismeproject van de UCA San 
Ramón, één van de koffiecoöperaties van Cecocafen. Aan de koffiereis die ik 
organiseerde vanuit mijn bedrijf Bureau Ver(?)antwoord in samenwerking met 
Matagalpa Tours kon ik destijds zelf deelnemen omdat ik een ticket cadeau had 
gekregen van een aantal vrienden van de Stedenband. Toen was Karla een jaar 
of acht. Nu dus een jaar of twintig. Trots vertelde ze tijdens onze wandeling 
tussen de koffiestruiken over het bedrijf en over de zaken die zij uitprobeerde 
om zo organisch mogelijk te boeren. Na mijn terugkomst heb ik contact 
gehouden met Karla. Ze mailde me laatst dat het in La Corona rustig is maar 
dat ze wel veel last hebben van de gestegen prijzen van voedsel, brandstof en 
benodigdheden voor het bedrijf.
 
Juan en Nubia
Op de tweede dag van ons verblijf in Nicaragua stapten we binnen bij Juan en 
Nubia. In 1986 logeerden mijn vrouw Hettie en ik een aantal maanden in een 
huisje van hen in aanbouw. Juan was destijds chauffeur bij het houtbedrijfje 
waar Hettie toen een maand of negen ging werken. Later is Juan regelmatig 
in de Verenigde Staten gaan werken. De tv staat aan en toont beelden van 
grootschalige plunderingen in Managua. Juan en Nubia vertellen dat ze nu al 
weer enkele jaren een hotel exploiteren in Matagalpa. Ze zijn niet zozeer gericht 
op toeristen maar meer op Nicaraguaanse gasten. Het bevalt hen goed. Hun 
oudste zoon woont en werkt in Costa Rica en hun dochtertje Nubita heeft 
de universiteit al afgerond. Ik vrees dat de verslechterde economische situatie 
vanwege de onrust in het land hen flink getroffen heeft.

Masaya
Op onze laatste volledige dag in Nicaragua gaan we shoppen. We gaan uit op 
een hangmat en een schommelstoel. Hiervoor moeten we natuurlijk in Masaya 
zijn. We logeren de laatste twee nachten bij Teresa. Zij was in het verleden ook 
lid van het Comité Mano Vuelta. Zij woont een kilometer of vijftien van Masaya 
dus dat is ideaal voor ons. Onze zoektocht brengt ons natuurlijk op de Mercado 
de Artesanías (markt van kunstnijverheid). Een mooie schommelstoel vinden 
we hier niet en ook niet bij een van de kraamhoudsters thuis. Op een andere 

markt, vlak bij het busstation, vinden we wel een 
mooie voor slechts 35 dollar (omgerekend). Een 
mooie nieuwe Nicaraguaanse schommelstoel die 
ons inmiddels versleten exemplaar dat we in 1987 
kochten kan gaan vervangen. Helaas heb ik door 
deze schommelstoel wel fors overgewicht in het 
vliegtuig en komt de totaalprijs voor de stoel toch 
nog uit boven de honderd dollar.

Weer thuis
Dit was mijn twaalfde bezoek aan Nicaragua. Nooit 
eerder was ik de maanden na een bezoek aan 
Nicaragua zo van slag als nu. Jasmijn en ik hadden 
tijdens onze drie weken in Nicaragua niet zo heel 
veel hinder ondervonden van de onrust in het land. 
Maar de situatie verergerde na 10 mei snel. Een deel 
van de Mercado de Artesanías ging in vlammen op, 
er verschenen veel meer wegblokkades in het land 
en er bleven maar doden vallen. Uren zat ik dagelijks 
op het internet informatie te zoeken. Ik appte en 
mailde met mensen en probeerde me een mening 
te vormen met al die informatie. Ik nam deel aan 
een protestbijeenkomst voor gerechtigheid en tegen 
president Ortega in Den Haag. Niet tot genoegen 
van al mijn vrienden in Matagalpa. Sympathie met 
de Sandinistische Revolutie bracht mij zo’n 34 jaar 
geleden voor het eerst naar dit prachtige land. Dat 
daar nu zo snel weer zoveel kapot gaat stemt mij 
verdrietig. Ik ben afwisselend boos en maak me 
veel zorgen. Voor zover mij bekend is zijn vrienden 
of bekenden van mij tot nu toe nog niet direct het 
slachtoffer van het geweld geworden. Maar ze 
leven wel in grote angst en onzekerheid. Hoe zal ik 
Nicaragua aantreffen bij mijn volgende bezoek?

Jan Vugts

op La Corona
foto: Jan Vugts

na de brand in de Mercado de Artesanías in Masaya
foto: Noel Gallegos
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Op mijn vierde ging mijn vader voor het laatst naar Nicaragua. Al heel mijn leven hoor ik 
verhalen over de tien reizen die hij daarvoor heeft gemaakt. Sommige samen met mijn 
moeder, de andere voor de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Er was langzamerhand een 

echte jeugddroom ontstaan: te kunnen zien waar al deze prachtige verhalen ontstaan zijn 
en op mijn elfde komt er dan eindelijk een deal. Wanneer ik vijftien ben gaan papa en ik 

er naar toe, maar het vliegticket zou voor eigen rekening zijn: dus sparen maar. Vier dagen 
voordat ik zestien werd stapte ik in het vliegtuig. Maar niet zonder doel.

Een jeugddroom komt uit

Op 11 maart 2018 is er door een grote groep 
sportievelingen gefietst tijdens de spinningmarathon 
bij Basic-Fit Noord in Tilburg. Deze heb ik samen 
met de Stedenband Tilburg-Matagalpa mogen 
organiseren. Er werd dan ook gedoneerd en gespind 
voor twee verschillende doelen. Het doel waar ik 
me voor inzette was voor het kinderopvangcentrum 
Las Hormiguitas in Matagalpa. Daar hebben we 
uiteindelijk meer dan duizend euro voor opgehaald.

Las Hormiguitas
De schooldagen in Nicaragua tellen maar een halve 
dag. Veel kinderen werken de andere helft van de 
dag om het gezin mee draaiende te houden. Las 
Hormiguitas is een plek waar deze kinderen weer 
kind kunnen zijn. Elke dag staat er wel weer een 
andere activiteit op de planning. Verschillende 
docenten komen langs om gitaar-, zang- of kookles 
te geven. En ze gaan ook geregeld op pad met 

de mobiele school. Dit is een wagen met lesmateriaal ontwikkeld om naar 
de armere wijken rondom Matagalpa te trekken om op een speelse manier 
basiskennis over te dragen. Verder is dit centrum een plek waar de kinderen 
rustig op school kunnen focussen en hun huiswerk kunnen maken. Iets wat 
zelfs de allerkleinsten al moeten. Elke dag komen er zestig kinderen verdeeld 
over een ochtend- en een middaggroep.

Taalbarrière
Het geld dat opgehaald was via de donaties en de inschrijving voor de 
spinningmarathon moest van mij per se voor honderd procent bij de kinderen 
terechtkomen. Mijn week die ik daar doorbracht was mede bedoeld om dit 
doel te behalen. Maar de week voor mijn bezoek waren er protesten tegen de 
regering Ortega uitgebroken. Hierdoor waren de scholen gesloten en waren er 
op de eerste dag helaas slechts een paar kinderen aanwezig. Dit gaf me wel 
even tijd om rustig te ontdekken hoe groot de taalbarrière was. Ik heb dan wel 
al meerdere jaren Spaans op school, maar ik kon van hun Spaans niet zoveel 
bakken. Daarom werd het plan om  vijf hele dagen bij Las Hormiguitas te komen 
al vrij snel omgegooid en bracht ik de tijd afwisselend daar door en bij de 
taalschool Colibrí.        >>>

El Chile, samen op de top van de heuvel
foto: gids Matagalpa Tours
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Eén meisje bij Las Hormiguitas staat me nog heel goed bij, Anna, zij heeft me 
meteen met open armen ontvangen en een hele hoop low-key spelletjes geleerd 
die ze daar spelen. Voor ons was er geen taalbarrière; ze trok me mee naar het 
juiste lokaal en beeldde uit hoe we de spelletjes gingen doen.

24 april
De tweede dag was erg bijzonder, het was die dag 24 april, mijn verjaardag. 
Ik had het tegen niemand gezegd, dus ik verwachtte er ook helemaal niks 
van, maar toen ik ‘s ochtends bij Las Hormiguitas kwam werd er toch nogal 
geheimzinnig gedaan. Uiteindelijk ging ik naar de gymzaal; deze was helemaal 
versierd met onder andere ballonnen, slingers, posters een grote geluidsbox 
en er was ook een piñata. De eerste piñata van mijn leven. Het is al heel lastig 
om een bewegende piñata te raken, en hij was ook een stuk steviger dan ik 
dacht. Iedereen komt dan ook wel een keer aan de beurt. Ondertussen wordt 
er veel gedanst en naar muziek geluisterd. Verjaardagen zijn hier niet alleen 
voor de jarige heel belangrijk, maar ook voor allen om hem heen, want dit zijn 
de zorgeloze momenten. Ik heb me enorm vermaakt en een van de leukste 
verjaardagen van mijn leven gehad.

Bijzonder afscheid
Op donderdag had ik zelf voor een leuk workshopje gezorgd. Als bedankje 
wilde ik de kinderen leren hoe je vriendschapsarmbandjes maakt. We hebben dit 
met een vlechttechniek samen gedaan en door middel van dingen voordoen en 
aanwijzen kwamen we een heel eind. Bovendien hielpen degenen die het snel 
oppikten ook de anderen. Het werd een erg geslaagde ochtend en ik vond het 
lastig om alweer bijna afscheid te moeten nemen.
 Gedurende de week kreeg het steeds meer vorm wat er met het geld zou 
gaan gebeuren. De laatste dag zou het allemaal samen komen. De gymzaal 
was zo volgezet met stoelen die waren gekocht van het geld, voor de kinderen 
maar ook voor bijeenkomsten zoals nu. De ouders van twintig kinderen waren 
uitgenodigd omdat er aan deze kinderen schoolschoenen overhandigd zouden 

worden. Zij waren namelijk nog niet in het bezit 
van schoolschoenen en dit gaf soms problemen 
op school vanwege de striktheid van het dragen 
van een uniform. Voor mij voelde het even alsof ik 
eigenlijk helemaal niet veel had kunnen doen. De 
waarde van goede schoenen was nog niet tot me 
doorgedrongen omdat het hier zo normaal is dat je 
ze hebt, maar toen ik de gezichten van de moeders 
zag en alle mooie tekeningen en verhalen kreeg, 
wist ik dat we met ons allen voor deze mensen 
toch wat hebben kunnen betekenen. Ook was er 
een nieuwe muziekinstallatie gekocht, omdat het 
zo belangrijk is dat de kinderen in het centrum hun 
verjaardag kunnen vieren.

Ik ben met tranen in mijn ogen van deze mooie 
mensen vertrokken en ik weet zeker dat ik er ook 
een keertje weer terugkom. Zeker nadat ik na deze 
bijzondere week waar ik al kennis had kunnen 
maken met een innige cultuur ook nog andere delen 
van het land heb mogen zien. Zoals de prachtige 
zee bij San Juan Del Sur en prachtige plaatsen zoals 
Masaya en Granada en ik weet zeker dat er nog 
veel meer moois te bezichtigen en te ontdekken is. 
En zou dit niet het geval zijn dan is het prachtig om 
mee te maken hoe gastvrij iedereen is en wat een 
prachtige cultuur Nicaragua heeft.

Jasmijn Vugts

bij Las Hormiguitas

leslokaal el Colibrí marktkraam
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foto’s: Twan Broné

Al voor de dertigste keer waren er op onze scholenbandscholen Panta Rhei en Zonnesteen 
activiteiten in het kader van de vriendschap en solidariteit met basisscholen in onze 

zusterstad Matagalpa. Uniek in Nederland. Obs Panta Rhei hield op 16 mei een grootse 
sponsorloop in het Leijpark. Leerkrachten, ouders en natuurlijk meer dan zeshonderd 

kinderen zorgden voor een plezierige ochtend met een geweldige opbrengst van meer 
dan 8000 euro. Op diezelfde ochtend vond op Sbo Zonnesteen de opening plaats van de 

jaarlijkse Matagalpaweken

Matagalpaweken

Aan de hand van dia’s en persoonlijke verhalen van 
Bernite van Teeffelen en Frans Couwenberg werden 
de kinderen van de school in de sfeer gebracht van 
de projecten die men in de volgende weken in de 
groepen ging behandelen. We hadden het over de 
dieren in Nicaragua, het eten en over het thema 
‘water’. Na de informatie kreeg elk kind een heerlijk 
bordje gallo pinto, het nationale Nicaraguaanse 
gerecht. Dat was voor veel kinderen smullen. Ook 
stonden er de ‘Matagalpa-run’ en een feestavond 
op het programma. De kinderen renden op 30 mei 
hun rondjes rond de school. Het was een feestelijke 
gebeurtenis met zo’n tweehonderd enthousiaste 
kinderen, geweldige hulpouders en personeelsleden 
en een talrijk publiek.

Een dag later werden de Matagalpaweken 
afgesloten met een feest voor kinderen en hun 
ouders, familie en buurtgenoten. Veel overburen 
van het verzorgingshuis Koningsvoorde kwamen 
een kijkje nemen en genoten van de hapjes en 
de spelletjes voor de kinderen. Elke groep van de 
school had een eigen kraampje waar zelfgemaakte 
spulletjes verkocht werden. Heel bijzonder daarbij 
was de bijdrage van een aantal ‘oudsten’ van de 
school die via een Microkredietproject voor enkele 
weken ondernemers waren geworden en hun 
producten op de feestavond verkochten. Toppers 
daarbij waren twee jongens die voor honderden 
euro’s zelf gefabriceerde kaasplanken in de 
aanbieding hadden. Het was zoals gewoonlijk weer 
een spetterende avond als afsluiting van enkele 
heerlijke Matagalpaweken. De opbrengst van de 
beide activiteiten op Zonnesteen bedroeg méér dan 
3000 euro. Fantastisch!

We mogen als Stedenband enorm trots zijn op 
en blij zijn met Panta Rhei en Zonnesteen die 
al zo lange tijd hun solidariteit en vriendschap 
met de kinderen van Matagalpa uitdragen.
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Even terug in de tijd
Archipel van Solentiname, Río San Juan Zona Especial III, 1985 deel 2

We passeerden de eerste eilandjes met een hoog Robinson Crusoë-gehalte; 
twee palmbomen, een houten huisje en een uit een boomstam gehakte 
kano aan de oever. De onstuimige golfslag van het meer was hier compleet 
weggevallen; het wateroppervlak was als een spiegel zo glad en reflecteerde 
door het late tijdstip van de dag een blauwpaarse gloed. Witte kraanvogels 
scheerden over het water en het kirrende geluid van parkietjes klonk door de 
lucht. Het gaf een zeer vredige sfeer. De boot meerde aan bij een kleine houten 
pier van het eiland Mancarrón. Een lomige stilte straalde ons tegemoet; we 
zagen het eenvoudige witte kerkje waar Ernesto Cardénal in de jaren zestig zijn 
gemeenschap stichtte met en voor de lokale vissersfamilies. Deze gemeenschap 
was sterk gericht op de strijd tegen dictator Somoza en mede gestoeld op de 
bevrijdingstheologie. Hier schreef hij ook zijn wereldwijd bekende El Evangelio 
de Solentiname.

Er werd bijna niets verbouwd op Solentiname, er werd gevist door de vijftig 
bewoners en op een aantal eilanden waren (en zijn) avocadoplantages. Het 
was een belangrijk exportproduct naar Costa Rica. We hadden er op school zelf 
nooit een kunnen proeven en soms waren we daar wel wat verbaasd over want 
het zou het dieet van de studenten wel wat diverser gemaakt hebben. De school 
op Solentiname waar we het project mee vorm gingen geven, heette la Escuela 
de Capacitación Campesina Donald Guevara -een landbouwschool vernoemd 
naar een verzetsheld uit de tijd van de opstand tegen Somoza. De school 
zou zich tot een zelfvoorzienend project moeten ontwikkelen. Het onderwijs, 
praktijk en theorie van veeteelt en eenvoudige landbouw, zou moeten leiden 
tot een eigen productie van mais, peulgewassen, groenten en van vlees door 
het houden van jonge runderen en een konijnenproject. Dit alles zou ook een 
voorbeeldfunctie hebben voor de coöperaties in Río San Juan. De school had 
drie, slaapzalen waarin elk tien stapelbedden stonden. De sanitaire aansluitingen 
waren nog in aanleg; riolering en wc-potten. Maar er was geen watertoevoer, 
dus werden de ruimtes die op papier bestemd waren voor wc en douches 
gebruikt voor opslag van goederen. Er waren buiten een paar houten latrines, 
te weinig voor alle studenten bleek want de studenten deden hun behoeften 
aan de rand van het meer. Er was een auditorium waar je grote bijeenkomsten 
kon houden, er waren drie leslokalen en een comedor, een eetzaal waar op een 
houtgestookte oven de gallo pinto bereid werd … ‘s ochtends, ‘s middags én ‘s 
avonds. Op de dagen dat er in San Carlos markt was, zaten daar dan een ei, een 
gekookte banaan of een tomaat bij.

We hebben drie jaar op Solentiname gewoond en gewerkt. Het leven op 
Solentiname was redelijk primitief. Er was geen stromend water. Gelukkig was 
het water van het meer zoet en dat filterden we door een vaatdoek over een 
emmer te spannen. Er was geen elektriciteit, we hadden enkel petroleumlampen 
en kaarsen. Wij waren blij als het regende want dan hadden we regenwater 
opgevangen van het dak en konden we een (geïmproviseerde) douche nemen 
en hoefden we niet naar de oever van het meer om ons te wassen. Soms 
konden we de wereldomroep ontvangen en hadden we op die manier contact 
met onze wortels. Hoe vervreemdend maar ook hartverwarmend was het om 

De eerste keer dat we vanuit San Carlos naar Solentiname overstaken, was een bijzondere 
ervaring. Dít was de plek waar we twee jaar zouden gaan wonen. Solentiname is een 
archipel van 36 eilandjes, in het zuiden van het zoetwatermeer van Nicaragua, de 
landstrook nog geen tien kilometer verderop is de grens met Costa Rica. Als je na een uur 
varen de eerste eilandjes bereikt is het eerste wat opvalt een vredige stilte en het gevoel 
van in een mooie oase te zijn aangeland met de prachtigste vogels die hun zang melodieus 
laten klinken. Een enorm contrast met de modderpoelen en de rottende stank van verderf 
die is blijven hangen in je zintuigen bij vertrek uit San Carlos.
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een Nederlandse commentatorstem te horen via ons radiootje. We beschikten 
niet over eigen communicatiemiddelen. Gelukkig was er op het eiland wél 
radiozendapparatuur waarmee in geval van nood contact met het vasteland 
gemaakt kon worden. Wegen ontbraken op Solentiname, er waren alleen 
maar paadjes, gevormd door de jarenlange voetstappen van de weinige lokale 
bewoners. We hadden geen beschikking over een eigen watertransportmiddel. 
Later doneerde de Stedenband Groningse- San Carlos een flinke zeilsloep aan 
ons project, maar die bleek bij aankomst jammer genoeg niet echt geschikt 
voor het benodigde logistieke transport. Er was sprake van een zeker sociaal 
isolement. Iedere acht weken waren we een week in Managua. Dan leegden 
we bij het postkantoor ons postvak en alle brieven uit Nederland namen we 
gretig tot ons. Onze ervaringen stuurden we door middel van rondzendbrieven 
naar onze achterban. Tegenwoordig zouden dit blogs genoemd worden en 
zouden de lezers onze volgers zijn. Eenmaal per week hadden we contact 
met de buitenwereld tijdens ons bezoek aan San Carlos. Daar kochten we de 
kranten Barricada en El Nuévo Diario en lazen we wat er landelijk speelde. De 
contra-oorlog in die jaren was voor ons een dagelijks aanwezige factor: Na vijf 
uur mocht er daardoor geen transport meer plaatsvinden op het water en de 
wegen. De oorlog was ook aanwezig in de gesprekken met de boerenstudenten 
die zich zorgen maakten om hun familieleden die achterbleven in de coöperaties 
en in het geronk van kleine onverlichte vliegtuigjes die we ‘s nachts bij een 
heldere tropenhemel laag zagen overvliegen. We wisten dat daarmee vanuit 
Costa Rica wapens gedropped werden in de zones waar de contra’s actief 
waren.

Voor mensen die voor werk de eilandengroep bezochten was het een 
paradijselijke omgeving. een verademing om even in te vertoeven, met haar 
prachtige en kleurrijke natuurschoon, flora en fauna, en serene rust. Wij 
realiseerden ons echter, als tijdelijke bewoners, hoe relatief een paradijselijke 
omgeving is als de basis levensomstandigheden nauwelijks gegarandeerd zijn. 
Wij keken niet meer met bezoekersogen.

We hadden het niet willen missen, deze periode in ons leven, want hoe lastig 
het was om van comfortabel Tilburg te verkassen naar een plaats waar niets van 
het dagelijks leven vanzelfsprekend was, we deelden het leven met mensen die 
niets anders kenden en dat maakte het allemaal heel relatief. Het feit dat we 
samen met een aantal bevlogen mensen konden werken om een project vorm 
te geven, heeft ons steeds gemotiveerd. We hebben ons uiteindelijk op veel 
terreinen kunnen inzetten. Zowel beleidsmatig als op onderwijskundig gebied 
maar ook logistiek was er genoeg werk aan de winkel. We waren ook letterlijk 
altijd aan het sjouwen met materialen voor de school. Die moesten immers 
uit Managua komen aangezien deze in San Carlos niet beschikbaar waren. 
Heel wat kilo’s papier en schriften, schoolmeubilair en zelfs een generator zijn 
door ons die kant op gebracht. Het was een verademing dat communicatie en 
transport daar zo relatief simpel leken en daar maakte je dan volop gebruik van.
Na drie jaar werd de school, mede door bezuinigingen binnen Midinra, 
overgenomen door het ministerie van Onderwijs. Dat had heel andere plannen 
met de school. Het zou een lagere landbouwschool voor jongeren worden. Het 
was in de afgelopen drie jaar heel moeilijk gebleken om goede docenten vast 
te houden op het project, wie wilde er nu op zo een geïsoleerde plaats zitten 
waar sociaal verder niets anders was dan de school. De 300 meter die je over 
een modderpad loopt van school naar een huisje dat je deelt met je collega’s is 
het enige wat je verder wat afleiding biedt. Je kon ook niet zelfstandig van het 
eiland af, want er was geen transportmogelijkheid en dat maakte het steeds 
moeilijker om mensen in hun functie vast te houden, hoe mooi het project ook 
was.

Wij vertrokken naar Managua om binnen SNV -Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers- te gaan werken. De een om het vrouwenbeleid op te zetten en de 
ander om te ondersteunen bij de evaluaties en daarna wederopbouwprojecten 
na de orkaan Juana, die in 1988 enorm veel schade had berokkend. Onze 
oudste dochter werd geboren in Managua en daardoor kregen we nog meer 
verbondenheid met die periode in Nicaragua.

We zijn niet meer terug geweest, onze dochter daarentegen wel, voor een 
stage. Via haar ogen en verhalen waren ook wij er weer even. Ook via anderen 
horen we genoeg over de ontwikkelingen die plaatsvonden na ons vertrek 
in 1990. Daar werden we in de loop der tijd niet altijd even enthousiast van. 
Solentiname is een toeristische trekpleister geworden en de schoolgebouwen 
zijn geconfisqueerd door een privépersoon, verbonden aan de heersende lokale 
elite. Het is vervreemdend om te zien hoe de omgeving van destijds nu als >>>

Anneke bezig met het opvangen van regen-
water bij het huisje
foto’s: Jos Coumans

Anneke in de geïmproviseerde bibliotheek van de school

straatbeeld van San Carlos in 1985
foto: Anneke Barten
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resort dienst doet voor bemiddelde toeristen die inderdaad het paradijselijke 
eilandgevoel kunnen ervaren vanuit een schommelstoel op een terrasje, onder 
het genot van een heerlijk koel Toña biertje. Het is zoals het is en er zullen nu 
hopelijk toch ook bewoners zijn die hun graantje meepikken van deze nieuwe 
invulling, alhoewel recente bezoeken van kennissen van ons aangeven dat 
zij geen enkele bewoner gezien hebben. Het zijn andere tijden maar soms in 
onze herinnering zien we duidelijk weer de vermoeide uitgebluste blik van 
onze buren, landarbeiders die voor hun houten huisje zitten aan het einde van 
de dag. Zij waren de piochos zoals deze genoemd werden in straattaal -de 
houwelen- de arbeiders die van het vasteland kwamen voor het zware fysieke 
werk. En als wij met modderlaarzen aan van school naar huis sjokten, was dit 
een groot contrast. Wij liepen daar vanuit een eigen keuze om er te wonen en 
te werken en voor ons was dit alles tijdelijk. Voor hen was het een heel andere 
realiteit. De gesprekken met de boeren en boerinnen van Río San Juan zijn in 
ons geheugen gegrift en hebben ons zodanig geraakt dat het leven daarna, 
op meer welvarende plaatsen in de wereld, nooit meer echt vanzelfsprekend 
is geweest. We staan altijd bewust stil bij wat ervoor nodig is om een zeker 
welvaarts- en voorzieningenniveau te bereiken. Niets is meer vanzelfsprekend.

San Carlos was in ontwikkeling in de jaren tachtig, er waren internationale 
stedenbanden en er werd flink geïnvesteerd in infrastructuur. Er kwam een 
nieuwe pier waar grote veerboten konden aanmeren, een soort Biesbosch-boot 

die door de Gorinchemse firma Damen gebouwd 
was. De eerste boottocht daarvan hebben we 
meegemaakt en ook dat was onvergetelijk. Het was 
alsof we een Biesbosch-tripje gingen maken. Een 
lange rij van banken achter elkaar op het onderdek, 
een wc voor vrouwen en mannen met een keurig 
witte toiletpot en een soort keuken met bar waar 
je een drankje kon kopen. De vertwijfelde blikken 
van de passagiers die met hun grote manden geen 
kant op konden en zich afvroegen waar ze hun 
hangmat nu moesten ophangen. Bij onze tweede 
boottocht, een paar weken later, was de toiletpot 
al kapotgeslagen en was er een soort latrine van 
gemaakt. In de keuken stonden grote kookpotten 
waarin gallo pinto gaarde. De hangmat optie was 
veranderd in het zo snel mogelijk reserveren van de 
ruimte onder de banken want die was uitermate 
geschikt voor een slaapplek. En dan die prachtige 
nieuwe tl-bakken aan het plafond; ze waren bijna 
allemaal kapot en beschadigd als gevolg van de 
aanvaringen met de manden vol koopwaar die de 
commerciantes op hun hoofd droegen. Met deze 
dagelijkse praktijken van de lokale bevolking was 
kennelijk door de ontwerpers van deze boot jammer 
genoeg geen rekening gehouden. Er werd een 
nieuwe markt gebouwd en de modderige straten 
kregen riool en bestrating . De weg van San Carlos 
naar Managua werd toegankelijker gemaakt. Je 
kunt er nu in vier of vijf uur tijd naartoe rijden; dat is 
een ongelooflijke stap voorwaarts voor de bevolking 
van de regio. Toevoer van goederen en toegang tot 
voorzieningen zijn nu verzekerd ook via de weg. 
In pakweg dertig jaar zijn er heel veel positieve 
ontwikkelingen voor de mensen van Río San Juan 
geweest en dat doet ons goed als we terugkijken 
naar de situatie van 1985.

Anneke Barten

aankomst per boot in San Carlos, 15 juni 1989
foto: Jos Coumans

aan het werk met de watervoorziening voor de school
foto: Anneke Barten
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Het ontwijken van gewelddadige sprongen van een stier op het ritme van de menigte en de 
‘buzz’, vatten het leven van Jeymi Zelaya, een 28-jarige vrouw, samen. Ze maakt bijna elk 

weekend duidelijk dat stierenrijden ook door vrouwen gedaan kan worden. 

Vrouwenportret: Jeymi Zelaya
Al vijftien jaar stierenrijdster

in deze door mannen gedomineerde wereld

Ze begon op dertienjarige leeftijd. Tijdens de 
pubertijd leed ze onder de klappen en uitbranders 
van haar vader die vond dat ze iets onacceptabels 
deed. Maar voor haar was het iets waar ze van 
hield. De overtuiging die ze had om een uitstekende 
stierenrijdster te worden, bleef al die tijd. Ze heeft 
vijftien jaar met inspanning en moed gewerkt om 
op dit niveau binnen Midden-Amerika te komen. 
Voor haar geldt ‘willen is kunnen’. En het feit dat 
ze een vrouw is, betekent niet dat het haar remt 
in het vervullen van haar dromen. Ze heeft twee 
dochters en haar partner berijdt ook stieren op een 
professionele manier. Dit is haar verhaal:

‘Ik heet Jeymi Jazmina Zelaya Esquivel en ik 
ben 28 jaar oud. Ik werk in een eetcafé, waar ik 
de tortillas maak; tortillas maken is mijn werk. 
Daarnaast ben ik stierenrijdster. Mijn man Joel 
Leiva en ik zijn het enige echtpaar stierenrijders 
in heel Nicaragua.

Toen ik begon met stierenrijden was ik dertien 
jaar oud. Ik liep naar de baan en mijn vader 
zocht me en vond me daar. Hij sloeg me omdat 
hij vond dat ik geen stieren kon berijden. De 
keren dat hij me advies gaf, zij hij dat ik het 
niet moest doen, dat dit niets voor vrouwen 
was en dat het iets voor mannen was. Ik zei 
hem dan: “ik vind het leuk om stieren te 
berijden en ben al bezig om het te leren en 
daar ga ik mee door totdat ik kom waar ik denk 
dat ik kan komen: een geweldige stierenrijdster 
worden”.

De mensen raken opgewonden als ze zien dat een vrouw een stier 
bestijgt omdat het niet normaal is dat een vrouw dat doet. Voor mij is 
dat echter anders: mannen en vrouwen zijn gelijk! Het voelt goed om 
een stier te bestijgen. Als je een keer met schrammen en blauwe plekken 
of iets dergelijks thuiskomt voelt het als een teistering. Als je valt kom je 
soms zonder lucht te zitten, je kunt niet opstaan en je voelt de zere plek 
dagenlang. Ik heb al meerdere keren wat gebroken, ik heb drie breuken 
in mijn gezicht Ik heb op veel plekken ontwrichtingen gehad, maar 
ondanks dat ga ik door omdat ik het leuk vind om in het middelpunt te 
staan en omdat ik het stieren berijden zo leuk vind. Er zijn er veel die me 
gevraagd hebben hoe ik het doe en dan antwoord ik ze: “Het is simpel; 
als je iets wilt doen kun je dat doen”. Het is niet zo omdat we vrouw 
zijn dat je dit niet kan doen, nee, we zijn gelijk! Soms maken wij de 
dingen zelf lastig, maar er is niets moeilijks aan en er is niets onmogelijk 
voor ons vrouwen. Soms zorgen we ervoor dat we de meisjes te delicaat 
opvoeden, maar we moeten ze van kleins af aan leren dat ze voor 
zichzelf moeten leren opkomen.’

bron: Niú
vertaling: Hanna Ruben

Jeymi Zelaya
foto: internet
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Vuelta a Matagalpa
Zondag 16 september organiseert de 

Stedenband Tilburg-Matagalpa weer 

de Vuelta a Matagalpa, een meer-dan-

milieu-fietstocht in de directe landelijke 

omgeving van Tilburg. Deze 15e editie 

bestrijkt zo’n veertig tot vijftig kilometer.

De Vuelta start tussen 10.00 en 10.30 

uur bij Sint Josephstraat 52 en eindigt 

in de Spoorzone. Een startbewijs met 

routebeschrijving kost 5 euro, kinderen tot 

12 jaar mogen gratis mee. De opbrengst 

gaat naar het koffie-kredietfonds in onze 

Nicaraguaanse zusterstad Matagalpa. 

Verdere informatie: 

www.tilburg-matagalpa.nl/actueel/

agenda

bio-boerderij ‘t Schop

een
meer
dan

milieu
fietstocht
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Oproep crowdfundingsactie
Nicaragua is in crisis, sociaal, politiek en economisch. 

Door deze situatie is het toerisme helemaal ingestort. 

Onze taalschool Colibrí heeft ook te maken met 

de gevolgen van de crisis, omdat alle klanten 

buitenlanders zijn. Colibrí is een bedrijf dat wordt 

geleid door vrouwen en dat inmiddels twaalf jaar 

bestaat. In die tijd hebben we met veel liefde voor 

onze cultuur gewerkt aan de kwaliteit van onze 

onderneming. Nu hebben we jouw steun nodig 

om verder te kunnen met dit levensproject. Op de 

crowdfundingspagina kun je lezen wat we van plan 

zijn, waar het geld voor nodig is en een filmpje 

bekijken. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie 

solidariteit!

Link naar de actiepagina 

www.gofundme.com/colibrielchile

Agenda
• zondag 26 augustus: boekenmarkt
 We zijn weer present met een prachtige collectie tweedehands boeken op de markt 
 Boeken rond het Paleis. In samenwerking met Boek winst. 
 Nadere info volgt.
• zondag 2 september: Tilburg Ten Miles met de rozenactie kinderactiviteiten
 Onze jaarlijkse rozenactie combineren we wederom met een paviljoen met activiteiten    
 voor kinderen. De Global Goals staan hierbij centraal. Deze activitiet is tot stand gekomen   
 in samenwerking met de gemeente Tilburg en wordt meegefinancierd door het LBSNN en   
 Platforma-CEMR met subsidie van de Europese Commissie.
• zondag 16 september: Vuelta a Matagalpa  
 De meer-dan-milieu-fietstocht in de directe landelijke omgeving van Tilburg.

voorgaande jaren tijdens de Vuelta a Matagalpa

taalschool Colibrí
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Aanmelden voor de nieuwsbrief
De Stedenband Tilburg-Matagalpa verstuurt 

ongeveer tien keer per jaar een digitale nieuwsbrief. 

Meld je aan om op de hoogte te blijven van nieuws 

en agenda van de Stedenband via de website: http://

www.tilburg-matagalpa.nl/actueel/nieuwsbrief3

Gezond en gezellig eten
Telkens op de tweede donderdag van de maand 

kun je aanschuiven bij de Verdiepingsmaaltijd. 

Dit is een vegetarische driegangenmaaltijd. En 

de ingrediënten zijn zoveel mogelijk biologisch, 

van het seizoen, uit de streek afkomstig of 

fairtrade. Tijdens deze maaltijd is er in het 

programmaonderdeel ‘Tussen de soep en de 

aardappelen’ telkens kort tijd voor een spreker. 

Hij of zij gaat dan in op een onderwerp dat van 

doen heeft met voedsel of landbouw. De laatste 

bijeenkomsten van het seizoen 2017 - 2018 

werd er gesproken over een voedselbos, over de 

coöperatie i.o. De Heerenboeren Hart van Brabant 

en over het koeienbedrijf De Regte Heijden.

De maaltijd vindt plaats in het Gebouw De 

Verdieping, St. Annastraat 20. We beginnen 

zo rond half zeven met eten. De maaltijd kost 

acht euro. Wil je op de hoogte blijven van de 

maaltijden dan graag even een mailtje sturen naar 

verdiepingsmaaltijd@gmail.com

Jan Vugts

Kermis
Van 20 tot 29 juli stonden we op de Tilburgse Kermis met een vogeltjesrace. Niet tussen 

het grote kermisgeweld, maar op de theaterkermis LunaLunaLuna in de Spoorzone 

Deelnemers konden tijdens de vogeltjesrace met waterpistolen in een waterbaan het 

Nicaraguaanse vogeltje naar de overkant spuiten en zo zo’n vogeltje winnen. Daarnaast 

stond nog een door LBSNN ontwikkelde ‘fotokiosk’ waar mensen met een Global Goal op 

de foto konden. De attractie werd betaald met geld van de EU/Platforma via het LBSNN. 

Het was het tweede Tilburgse evenement waar de Stedenband de Global Goals zichtbaar 

maken. Het andere evenement is tijdens de Tilburg Ten Miles dat op 2 september zal 

plaatsvinden.

verdiepingsmaaltijd

vogeltjesrace op de Tilburgse Kermis met aandacht voor de Global Goals 2030
foto’s: Jeanne Mooren
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