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§AN MÀRCO§ BUTLETIN . MAART }OO7
Dit buttetin goat men name over een aantal activiteiten welke in de tweede helft von 2006

hebben plaatsgevonden. De verkiezingen in Nicarogua, het kennisfestival en niet geheel

onbelongrijk de versteviging van de ondersteuning van de gemeente helmond.

te kennen gegeven vonwege fomilie omstandigheden haar werk voor de vriendengroep niet
voorl te kunnen zetten. Uiteroard blijft zij betrokken, uit het oog is niet meteen uit het hart.
Vonaf deze plaats willen wij haor nog bedanken voor haor inzet.

Dit jàar Ea,àt onzè burgemeester met een groep cotlegak op sturdiieteis nààr Nicoià$ua en ih
het biizonder San Marcos,llet bulletiiheeft tanQ op zich laten wachten, maàr met :16 p,aginals

zeker de moeite woard om een keer door te lezen.

ffi 5TËDENEAluDE§I NËDHmLANm-NIffiARAffi UA

5o!idariteit door steden handen
Vanaf het begin van de jaren tachtig ontwikkelden verschillende Nederlandse steden een band

met een stad in Nicaragua. Ook veel steden in Europa en de VS hebben een stedenband met
een Nicaraguaanse stad. Het grote aantal stedenbanden met dit land is te verklaren tegen de

achtergrond van de politieke gebeurtenissen in Nicaragua aan het eind van de jaren zeventig.
Na een hardnekkige strijd wierpen de sandinistenin 1979 dictator somoza omver.

Vanaf de jaren tachtig werkten de Sandinisten aan een nieuw ontwikkelingsmodel voor
Nicaragua, waarin een rechtvaardige samenleving centraal stond. De manier waarop zij
probeerden het land op te bouwen wekte over de hele wereld ontzag en sympathie op. Er

kwam een solidariteitsbeweging op gang die de Sandinisten hun steun betuigde. Men wilde
niet alleen morele steun bieden, maar ook een concrete bijdrage leveren aan de opbouw van

het land. Zo ontstonden initiatieven om directe banden aan te knopen met Nicaraguaanse

steden.Via deze lokale kontakten was men in staat kleinschalige en directe hulp te verlenen.
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Momenteel zijn er zo'n twintig Nederlandse steden die een band hebben met een stad

in Nicaragua, onder andere Helmond met San Marcos. Een deel daarvan is lid van het

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Het LBSNN ontstond in

1986 vanuit de behoefte van stedenbanden aan onderllng overleg en uitwisseling van

kennls en ervaringen. Het LBSNN is

een samenwerklngsverband van

gemeenten en stedenbandorgani-

saties. Meer over het LBSNN en

aangesloten stedenbanden op hun

website: www.lbsnn.nl

§ Yffi, st pumm§ [tK, tK K&frw HHT wffiL]

Sam fflarcos pa[ffi analphahet&sme aan
Van de volwassenen in San Marcos is zo'n 18 ó 19o/o analphabeet, ongeveer 3000 mensen.

De situatie op het platteland is nog veel ernstiger dan in de stad. En het zijn beduidend

meer vrouwen dan mannen. De gemeente San Marcos liet een gemeentelijke werkgroep

van Onderwijs en Cultuur aan de slag gaan om het leren lezen en schrijven een forse impuls

te geven. Passend in de beleidsplannen van de Vereniging van Nicaraguaanse Gemeenten,

die een band hebben met Nederlandse gemeenten, en met begeleiding van het Landelijk

Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua, startte San Marcos in 2006 het project YO, Sl

PUEDO.

Het dmel6n da verwecfrtfiffiscn
Het betreft in feite San Marquensen,die geen of heel weinig onderwijs hebben genoten,door

armoede of gezondheidsproblemen, doordat scholen moeilijk bereikbaar waren, of doordat

de waarde van school of leren lezen en schrijven onvoldoende werd onderkend.

De initiatiefnemers verwachtten dat de projectdeelnemers door de lessen, door de contacten
en door het gaan lezen en schrijven ook ontvankel'rjker zullen worden voor praktische en

nieuwere werkmethoden, bijvoorbeeld in de bouw of in de landbouw. En ook dat vrouwen

meer verantwoordelijkheden krijgen, meer gaan meedoen met het werk en het sociale leven

en dat ook kinderen in de opvoeding meer ontwikkelings-mogelijkheden krijgen en eerder

en meer naar school zullen gaan.

Ook de zorg voor de bodem, voor de leefomgeving en voor het hele milieu zal gebaat zijn bij
de toegang tot schriftelijke informatie voor meer mensen.

Deintegratievandegemeenschapkanookwordenbevorderddoorhetproject,doordat veel
jongeren,die al beter kunnen lezen en schrijven,worden betrokken bij de lesbijeenkomsten

en de oefeningen thuis.

De methode en de werkwijze

ln drie perioden van telkens dertien weken worden vijf keer per week lessen gegeven door
een vijftal getrainde instrukteurs, ook jongeren, en een enkele supervisor.

Dat gebeurt in de stad en op het platteland op een flink aantal lespunten voor telkens
groepjes van ongeveer I 1 personen.Van eind maart tot eind juni 2006 vond de eerste periode

plaats als een soort pilot-project.Van de 35 deelnemers sloten er 27 de cursus met succes af,

De ervaringen daarmee werden meegenomen naar twee volgende perioden in 2006, waarbij

ongeveer 1200 personen minstens in enige mate hebben leren lezen en schrijven.

ln2007 wordt de cyclus voortgezet,voor 2008 zal een methode vooÍ zazoÍg en herhaling
worden ontwikkeld. Het streven is "lager onderwijs" te geven, zodat de vaardigheden niet
verloren gaan.

Bij de lessen wordt gebruikgemaaktvan mondelinge instruktie en oefeningen,waarbij ookveel
audiovisueel materiaal wordt ingezet. Op een aantal plaatsen in afgelegen buitengebieden

moet daarvoor elektriciteit worden opgewekt met enkele zonnepanelen.

lnvestering en kosten

Er moeten ruimten worden gehuurd en ingericht met meubilair,een computer,een schoolbord,

sch riften, papier en sch rijfgerei.

Enkele zonnepanelen moeten worden aangeschaft en geplaatst, er moeten een paar motors

zijn voor vervoer en verplaatsinEen, er moet een salaris worden betaald voor de coördinator

en voor vijf technische medewerkers. Helmond * San Marcos wil dit zeer noodzakelijke project

graag ondersteunen.
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MARCOS

,l,,liir l.Eind 
vorig schooljaar hield de Wilhelminaschool weer de §.O.S (§lapcn Op School)-nacht,

'1ir1;1r1 mg1 als doel:Van de opbrengst hun partnerschool en andere basisscholen ln San Marcos in
; istaat 

stellen het handenarbeid-onderwijs een flinke impuls te geven, o.a. door de aanschaf

;dl'iuundegelijkeenstimulerende,p,tp,1,oo,dekihderen.1.r:lti, 
- u '-'- - -

.,,i,1 wtLHELfrmtNAsffHmot- §LAApr voon sAN

. .. :.ir'-Rll" kinderen die wilden kondenr .1à_

in juni van vrijdag op zaterdag een

nachtje slapen op school. Groep 1

t/m 4 in de eigen klas. Groep 5 t/m

8 in de school of in eigen tentjes op

Let schoolveld.

Wie mee wilde doen betaalde

€ 2,5O voor de oppas. lets meer

mocht ook. Die oppas moest er

'ir, natuurlUk zijn. De leerkrachten van

de Wilhelminaschool wilden dat wel

"1 doen. Dan konden ze de bijdrage

van de kinderen hier doorschuiven

naar de scholen en de kinderen daar

in San Marcos. En ieder kind kwam
. 

met een luchtbed/slaapmatje, eigen

slaapza k + kussen, pya ma,toilettasje,

knuffel. Er werd een gezellige avond

van gemaakt met alle mogelijke

aktiviteiten en kampvuur.
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grote loodzware doos op het schoolveld overhandigd aan de groep Helmond - San Marcos.

De kinderen wilden die doos ook wel eens optillen. De inhoud was namelijk niet minder dan

€ 1851,80......Achttien honderd een en vijftig Euro tachtig dus.

Helmond - San Marcos zorgde dat het bedrag werd overgemaakt naar hun contactpersoon
in San Marcos, Lies van Mierlq die het aan de scholen overdroeg als ondersteuning van de

handenarbeid.

De enthousiaste actie van de Wilhelminaschoolkinderen en -leerkrachten komt ten goede *',.ii,,

aan kinderen in San Marcos, die op hun basisschool veel minder rijk bedeeld zijn voor wat r'.

betreft de spullen op school, zoals boeken en leermiddelen, werktuigen en materialen. Een lr.tn!,,í
uitstekend initiatief van een school en kinderen van hier voor scholen en kinderen van daar. ":tr]i-ii

I N rIruoN D I NTERNAÏIoNAAI-

Van 29 mei tot en met 1 juni 2006 was Roberto Fernandez te gast bij onze gemeente. Roberto
is de vice burgemeester van San Marcos, een gemeente in Nicaragua.

Nu zult u zich afuragen dat ís toch al enige tijd geleden, maar we willen u toch graag nog

wat vertellen over dit bezoek, zeker omdat het de opstap is geweest naar een steviger band

met de ambtenaren van de gemeente helmond.We zijn nu weer een stap dichterbij naar een

meer officiëlere stedenband met de gemeente. Wij zijn nog een van de weinige stichtingen
in Nederland die geen officiële stedenband hebben, door dit officieel te maken heeft over
en weer grote voordelen, ook het landelijk beraad stedenbanden (LBSNN) zou dit toejuichen.
Dan gaat Helmond echt internationaal!

NoE even iets over §an fi/larcos.
San Marcos is een gemeente van 27.000 inwoners, waarvan een groot deel als kleine boer op
het platteland werkt. ln de stadskern zelf leven de mensen met name van kleine handel. De

werkloosheid is erg hoog (officiële cijfers geven een percentage van ruim 50olo aan).

Hieronder het verslag van Danielle Arends, werkzaam bij de gemeente Helmond.

Roberto was in Nederland in het kader van een landelijk stageprogramma van de VGN

(Verenigde Nederlandse Gemeenten) voor Nicaraguaanse gemeentebestuurders en top >>

,,:.

Ookveelouders deden mee met het hele gebeuren.Zo zorgden zij voor een heerlijken gezond

ontbijt voor alle kinderen. Ouders vulden de bijdragen van de kinderen ook nog al eens aan

met wat euro's. En al dat geld, dat binnen was gekomen, werd op school, onder leiding van
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ambtenaren. De centrale thematiek van het werkbezoek was: "de rol van de bestuurder in

relatie tot de ambtelijke organisatie,tot de gemeenteraad en de rol van de bestuurder in de

reg iefu nctie voor lokale d u u rzame economische ontwikkel in g'1

Deze thematiek werd onder de loep genomen aan de hand van de volgende thema's.

. Strategische planning: relatie strategische plan investeringsbegroting gemeentelijke

jaarplanning.

. Gemeentebelastingen

ln Soesterberg hadden de

Nicaraguanen een gezamenlijk

programma over strategische

planning. De strategische planning

die in de Nicaraguaanse gemeenten

ontwikkeld worden, werden daarbij

onder de loep genomen. Onderdeel

van de stage was ook een bezoek

aan de eigen zustergemeente.

Al bijna 20 jaar is Helmond door

middel van een particulier iniatief

verbonden met de gemeente San

Marcos.

Met subsidies aan de stichting

Helmond - San Marcos heeft de

gemeente verschillende ontwik-

kelin gsprojecten ondersteund.

Met het bezoek van Roberto heeft

Helmond ook een inhoudelijke

impuls kunnen geven aan de

ontwikkeling van San Marcos.

Na een kennismakingsgesprek met

onze burgemeester heeft hij zich verdiept in economische ontwikkeling, de volkshuisvesting,

gemeentebelastingen en strategische planning op wijkniveau. Verschillende ambtenaren

presenteerden hun werk en op basis van de vele vragen kwam een inhoudelijke uitwisseling

tot stand.

Tjakko Middel en Eef Bongaarts (beidewerkzaam bij de afdeling woningbouw van de gemeente

Helmond) spraken uitgebreid over ons systeem van sociale woningbouw. Met name het

functioneren van de woningbouw coöperaties in Helmond was voor Roberto erg interessant.

"lk zie in San Marcos nog niet zo gauw een particuliere initatief ontstaan dat investeert in

woningen voor de minder draagkrachtige bewoners, maar misschien kunnen wij als gemeente

wel wat in die richting organiseren met financiële steun uit het buitenland'j

Ijakko ziet het systematisch

ontwikkelen van sociale woning-

bouw juist voor een land als

Nicaragua met een zwakke sociale

structuur als een goede methode

voor het structureel aanpakken van

de huisvestingsproblemen. Hij vond

het gesprek met Roberto boeiend:

"Het is jammer dat er in San Marcos

nog nauwelijks planmatig en

programmatisch gewerkt wordt

op het gebied van woningbouw, lk

denk dat ze in Nicaragua het best

op landelijk niveau een netwerk

van woningbouw coöperaties

kunnen invoeren, wellicht met

ondersteuning van de Nederlandse

landelijke koepels.

Nicaragua is op Haiti na, het armst

eiland van Latijns-Amerika. De

situatie van San Marcos Ís dus niet

te vergelijken met Helmond.

Toch vindt Roberto zijn bezoek nuttig: "Natuurlijk is de realiteit in mijn gemeente anders dan

in Helmond, maar ik doe hier veel nieuwe ideeën op. Er zijn toch ook veel overeenkomsten,"

aldus Roberto. Hij hoopt dat het niet bij deze ene kennis impuls bl'rjft. Het liefst zou hij

ook ondersteuning van Helmond krijgen bij het ontwikkelen van concrete plannen in >>

Ro berto Fe r n a n dez o ntmoet Bu rg e meester J o co bs.
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San Marcos. Bijvoorbeeld bij het probleem van illegale huisvesting, of het in kaart brengen

van de benodigde gegevens voor het innen van gemeentelijke belastingen. Het liefst zou

hij een steviger band willen tussen de beide gemeentelijke organisaties.Tenslotte spreken

vakmensen dezelfde taal, ook al gebruikt de Helmonder daarbij Nederlandse woorden en de

Nicaraguaan de Spaanse taal.

Ook aan Helmondse zijde was er enthousiasme. Joost van der Geest:" Het is mooi dat we met

onze kennis een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van San Marcos. Het kost bijna

niets, maar levert wel veel resultaten op. Een steden band met een gemeente als San Marcos

heeft toch een heel andere inhoud dan een band met Mechelen in België.

Roberto was erg onder de indruk van de doelgerichtheid en ordelijkheid waarmee de

Helmondse ambtenaren werken. Hij wil in zijn gemeentelijke organisatie een meer planmatige

werkwijze invoeren met hulp van de collega's die híj hier ontmoet heeft.

"Zezijn van harte welkom in San Marcos,we kunnen hun kennis en ervaring goed gebruiken."

r VERXImzlNGEN IN NIcARAGUA

UitslaE van zondag 5 novenÍïber 3006
Van tevoren is er flink gespeculeerd over de mogelijke gevolgen vooral als het linke of het
'rechtse blok zal winnen.

De VS vrezen dat Nicaragua zich onder Daniel Ortega zou aansluiten bij het anti-Amerikaanse

blok onder leiding van de Venezolaanse president Hugo Chóvezï Cuba en Bolivia zitten ook

in het kamp van Chóvez, en de VS hebben ook een gespannen verhouding met de meeste

andere Zuid-Amerikaanse landen waar Iinks aan de macht is.

Het zal duidelijk zijn dat de strategen van de VS ongerust zijn over de overwinning van

Ortega, niet zozeer omwille van de man zelf maar wel omwille van de massa's die hem

verkozen.Ze vrezen dat Nicaragua een nieuwVenezuela kan worden en dat een opeenvolging

van revolutionaire bewegingen in het hele continent hun controle over hun traditionele

'achtertu in' kan breken.

il

)

fin de eanloop naar de verkiezingerx waren 4 partijen actief:
De liberalen (PLC), de Sandinisten (FLSN), de Nicaraguaanse Liberale Alliantie (ALN) en de

beweging van het Sandinisme (MRS).

PLC en FSLN zijn vertegenwoordigers van de'bude politiek';die jaren geleden een"pact"sloten

waarbij belangrijke posities en daarmee geld en macht werd verdeeld. ALN en MRS willen dit
"pact" doorbreken.

ffirteEa wlnt de verkiezingen tm lVicaragua: en ïuat nu?
Nadat meer dan 90 procent van de

stemmen geteld waren en Daniel

Ortega duidelijk leidde met 38

procent tegen 29 procent voor de

tweede in rij, de rechtse Eduardo

Montealegre, riep de kiescommissie

de linkse kandidaat uit tot nieuwe

president. De opkomst was met

ziln 75 à 80 procent massaal. Dit

was de grootste opkomst in Latijns-

Amerika. Het resultaat bevestigt de

verlinksing in Nicaragua na 16 jaar conservatieve regeringen. Dit volgt de lijn van wat we zien

in Venezuela, Bolivia, Mexico (ondanks de fraude) en heel Latijns-Amerika.

De enorme opkomst en het grote aantalstemmen voorOrtega benadrukken één simpelfeit:de

armen hebben genoeg van de zogenaamde neoliberale politiek en willen een fundamentele

verandering.We moeten gewoon naar de sociale omstandigheden in Nicaragua kijken om te

begrijpen waarom Ortega won. Dit is het tweede armste land in heel Amerika, alleen Harïi is

armer. Ongeveer 80 procent van de bevolking (4,2 miljoen op 5,7 miljoen) leeft van minder

dan 2 dollar per dag en 47 procent moet overleven met minder dan 1 dollar per dag.

ffiraai naar recht§!
Hij zegt dat zijn hoofdbekommernis het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Ortega koos als kandidaat vice-president niemand minder dan Jaime Morales, een bankier en

voormalige leider van de contra's. De oorlog van de contra's kostte aan 50.000 inwoners het

leven en zorgde ervoor dat de sandinisten veel middelen moesten spenderen aan oorlog in

plaats van aan gewone werkende mensen. En nu is'el Comandante'bereid om het land >>
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te regeren metex-leidersvan decontra's. Nog netvoordeverkiezingen stemden de sandinisten

voor de totale ban op abortus, een poging om ook de Kerk naar hun kamp te trekken.

Die scherpe draai naar rechts kan helpen verklaren waarom Ortega uiteindelijk maar 38

procent verkreeg. ln de omstandigheden van Nicaragua met zijn extreme armoede zou je

toch een grotere overwinning verwachten. Het toont dat alle pogingen om de oligarchie

te kalmeren door hen allerlei beloftes te doen, zeker niet de steun wint van een aanzienlijk

deel van de armen die eigenlijk voor de sandinisten zouden moeten stemmen. Het is zeker

en vast waar dat hij betere scholen, ziekenhuizen enzovoort heeft beloofd. Wat h'rj echter

niet verklaarde is hoe hij dit allemaal gaat betalen. lndien hij geen rijkdom ontneemt aan de

oligarchie en de imperialisten, dan zal hij niet over voldoende middelen beschikken om die

her-vormingen door te voeren.Wat in hun voordeel is, is de algemene internationale situatie,

Revolutionaire bewegingen steken over heel Latijns-Amerika de kop op, Dat versterkt de

massa's in Nicaragua. Een nieuwe Nicaraguaanse Revolutie zou niet geïsoleerd staan.

I NI.IUETUKOMST IN SoESTERBEHG

Op vrijdag 10 en li november 2006 hebben een aantal leden van de vriendengroep

deelgenomen aan het kennisfestival, wat

dit jaar gehouden werd in Soesterberg in

het "Kontakt der Kontinenten'l

Ook hebben 2 ambtenaren, dhr. Jan

Hendriks en dhr. Arthur Lutgens, van de

gemeente Helmond hier aan deel genomen.

Dit is een regelmatig terugkerend festival

waar onderling gediscussieerd wordt,

beleidsplannen uitgezet en uiteraard

om het contact te verstevigen tussen de

onderlinge stedenbanden. Ook hier geldt

dat we"het wiel"niet altijd opnieuw hoeven

uit te vinden, we kunnen ook leren van

elkaars successen en tegenvallers.
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Het was tevens een jubileumfeest omdat LBSNN (Landelijk

Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua) 20 jaar bestaat.

Ook hebben op dat tijdstip in Nicaragua de verkiezingen plaats

gevonden voor een nieuwe president. Des te meer bijzonder

dat Agustin Jarquin Anaya, voorzitter van het Nicaraguaanse

parlement (vergelijkbaar eerste kamer?) bij ons aanwezig was.

H'lj heeft op vrijdagavond een voordracht gehouden over de

verkiezingen in Nicaragua en de toekomst van zijn land.

De heer Jarquin is christendemocraat. Hij is algemeen secretaris

van de Partido Union Democrat Cristionan (UDC) en oprichter

van de allÍantie "Convergencia Nacionali een samenwerkingsverband van meerdere

democratische politieke partijen in Nicaragua. Deze alliantie werkt vanaf 2000 samen met

het FLSN. ln 2001 was Jarquin vice-presidentskandidaat.Voor zijn politieke activiteiten heeft

Jarquin zowel onder Somoza, de Sandinisten (6x) en Aleman in de gevangenis gezeten..

ln de jaren '90 was hij hoofd van de algemene reken-kamer en daarvoor directeur van het

lNlFOM. ln die laatste hoedanigheid werkte hij intensief samen met de stedenbanden en het

LBSNN. Nadien is deze band gebleven en is hij voor velen van ons een goede bekende.

Zaterdagochtend heeft Minister van Ardenne (ontwikkelings-

samenwerking) een voordracht gehouden, waarna zij heeft deel

genomen aan het hieronder vermelde Lagerhuisdebat.

Hier werd ingegaan op de rol van de gemeenten en particuliere

organisaties in Nederland m.b.t de Millenniumdoelen.

Het grootste deel van deze 2 dagen wordt geregeerd door

workshops, centrale rode draad die door heenlopen zijn de

geformuleerde Millenniumdoelen.Deze zijn in 5 categorieën in

te delen waar een ieder zich op in kan schrijven, namelijk:
. Onderwijs en scholenbanden in Nicaragua
. LokaleVoorlichtingscampagnesenfondswerving in Nederland
. Lokaal huisvestingsbeleid in Nicaragua
. Gemeentebelastingen en heffingen in Nicaragua

' Duurzaamheid van sociale projecten, identificatie&formulering en verslaglegging

De afsluitíng vindt dan plaats in de vorm van een Lagerhuisdebat (welbekend van de televisie).



Wat zijn nu die Millenniumdoelen?
ln 2000 hebben 189 landen, waaronder Nederland, de Millennium verklaring van de Verenigde

Naties ondertekend. Daarin staat dat deze landen zich actief inzetten om het leven in de arme

landen te verbeteren. ln 20'15 moeten de volgende Millenniumdoelen zijn gehaald:

. Zijn extreme armoede en honger uitgebannen.

Joarlijks goat 0,8% van het BNP naar armoedebestrijding. Nederland is één van de weinige

landen die aan de internationaal afgesproken normen voldoet.

. Gaan alle jongens en meisies naar school.

Nederland ondersteunt ontwikkelingslanden die serieus onderwijsplannen moken en

uitvoeren. Uiterlijk2117 zal l5o/o van het totale Nederlandse ontwikkelingsbudget oan

on derwijs word en besteed.

. Hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.

ln alle onderdelen van het beleid komt het bevorderen van dezelfde rechten voor monnen

en vrouwen terug. Alleen zo kan de discriminatie von vrouwen bestreden warden en krijgen

vrouwen en monnen gelijke ontwikkelingskansen

. ls kindersterfte sterk afgenomen.

Nederland zet zich in voor inenting van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor voeding, die

van groot belang isvoor de lichamelijke en de geestelijke ontwikkeling van een kind.

. Sterven er minder vrouwen door zwangerschap.

Nederland zet in op de verbetering von de gezondheidszorg, zoals de opleiding van

vroedvrouwen en de toegang tot voorlichting en voorbehoedmiddelen,vooral voor jongeren.

. ls de verspreiding van ziekten als Aids en malaria gestopt.

Nederland benadrukt het belong von openheid rond H|V/oids, dat geïnfecteerden niet worden

uitgesloten, Nederlond zet zich in voor de beschikboarheid van goedkopere medicijnen en

condooms,

. Leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.

Met Nederlandse hulp worden 50 miljoen mensen voor 201 5 voorzien van veilig drinkwater en

sonitatie.Nederland steunt londen in het zorgvuldige beheer van milieu en water.

. Is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Nederland maokt zich sterkvoor het opheffen van handelsborrière en voor schuldenverlichting

onder strikte voorwaard en.

Het kennisfestival werd als zeer nuttig ervaren, nu is het zaak de opgedane ervaringen en

ideeën uit te dragen en in onze projecten te verwerken.

-Ífr Son Marcos BULLETIN Februari 2006 - ffi-

De samenwerklng tussen Hlvos en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua

(LBS'NN) ls een felf,,l,let startschot werd op vrijdag.lg januari gegeven met de ondertefen$.F§

il snnllnruWrnKlN6 TU§SEN HIVOS EN §TËDENffiANPEN
NICANAGUA

Nederland. Met het contract is een geldbedrag van

8 nliljoen euro gemoeid Voor de komende vier jaar.

Beide partijen hebben grote verwachtingen van

de kersverse samenwerking, 
-zo 

benadrukten de

voorzitter van de Stichting LBSNN,Tineke Lodders, en

de directeur van Hivos, Manuela Monteiro.

Voor Hivos is de samenwerking een manier om meer nadruk te leggen op ontwikkelings-

samenwerking met landen in Latijns-Amerika, vertelt Manuela Monteiro. Daarnaast is zij zeer

te spreken over de rol van het LBSNN in het vergroten van het draagvlak rond ontwikkelings-

samenwdrking in Nederland,tevens één van de speerpunten van Hivos,

Ronald van der Hijden, directeur van het LBSNN, benadrukt de rol van het LBSNN in de

economische ontwikkeling van steden in Nicaragua. Het huidige beleid van het LBSNN is om

de gemeenten van Nicaraguaanse steden zelf een economisch plan op te laten stellen.Van

daaruit kunnen projecten worden opgezet rond bi'voorbeeld onderwijs en het versterken van

de fusieke en sociale infrastructuur aldaar. Uiteindelijk moet er in de partnerstad in Nicaragua

een innige samenwerking ont§taan tussen gemeente, niet-gouvernementele organisaties en

private sector.

Hivos werkt samen met meer dan 750 organisaties in 30 landen, waaronder Nicaragua. Het

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua is het samenwerkingsverband van

gemeenten en particuliere stedenbandorganisaties uit 20 grote en middelgrote steden

in Nederland. Zo bestaan er stedenbanden tussen Amsterdam en Managua, Den Haag en

Juigalpa, Utrecht en Léon, en Nijmegen en Masaya.

l!ii&_f
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[ CIvrm HËT SpVANGïET*UIs F{CIRIzoNTE

\&fmmrmmr he* Baletin, het Bulletin ?
Ongeveer één keer per drie maanden verschijnt het. Met veel foto's en korte pakkende teksten

geeft dat bulletin telkens weer een beeld van wat er allemaal te doen is binnen de muren en

rondom HORIZONTE in San Marcos.

Verspreid, aangeboden en verkocht

vertelt het veel over de bewoners.

Over wat ze zoal ondernemen

en waarbij ze worden betrokken.

Over hun blijdschap bij feesten

en vieringen, maar ook over hun

angsten voor de ouderdom en het

verdriet bij het verlies van dierbare

medebewoners.

Teveel om op te noemen, een kleine greep uit 2006:

.Vaderdag en moederdag met bezoek,zoals in heel San Marcos.

. Verjaardagen en naamfeesten. Ook kerkelijke feesten.

. Een nog groter feest, als een bewoner half San Marcos er bij haalt, om het te vieren met

gezang en gedichten.
. Met stokken, krukken en rolstoelen in de bus. Naar een wijkfeest of naar een school, waar gp

een expo/verkoop creativiteit en producten aan de man worden gebracht,zoals pifratas en

heerlijke speciale paprika's.

. Toeristische trips langs wat San Marcos aan bezienswaardigheden te bieden heeft.ln groepjes,

met studenten als gids.

. lndrukken van gesprekken over ieders leven, jeugdherinneringen, werkverleden of

eenzaamheid.

. De afsluiting van succesvolle alphabetiseringscursussen, gegeven door leerlingen van het

Johannes XXlll-College. Aan nota bene hoogbejaarden.
. En veel schenkingen aan hettehuis:zoalseen grootaantal bomen en struiken doorstudenten,

allerlei medicijnen van de kant van het Ministerie van het Gezin of veel levensmiddelen

van firma's, spellen van een bibliotheek, maar ook rolstoelen of andere hulpmiddelen van

particulieren.
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'Uiteraard veel íl,nr(l,r( lrl v()()r

dankbetuiginr.yorr ('rr rrtr'lriittqen

van waarderilrry.

. En dan ook rlc vr'rrrrolrlirtg van een

tweolal irrlt'rvit'ws door de krant El

Ntrcvo l)iario en de rapportage en

rcar lies daarop.

lJil is vr,rrr, v,rrr vollr'«li<1, nranr het

geef't rrrotlr,lijk r,t,lr itlt'r' ltor. zo't't

Bulletin t:t rrr,,l,r,r,ll lr.l tror; jotrr;r,

OpVANGI t I l(JtS I t( )nt,/( )N il rr|t,r

te zetten als t't'tt l,'vltttlr t'rl tloot

de ' gemeertst lt,r;r (,,ilt M,ttr o',

gedragen plck vtlor tltt' rttttlt'tt'rr,
die tot voor kort ./() wrlltrl l\,rn',í'l

hadden. Telkerrs i', ltll wr'r'r {'('rl

bezienswaardig t'tt llr,'tr',w,t,rtrltrl

relaas, dat [ol ',ytrtp,tllrir' ('n

ondersteuning ttil tror lrr 1l

H nnEËn tNFoRMArtË

In de loop v,rrr l/ j,r,rr is t'r'cen echte vriendschapsband ontstaan tussen Helmond en San

Marcos irr Ni« ,rr,rr1rr,'. Met uw hulp wordt die band nog sterker.

Spreekt lr<'t wcrk van de Stichting Helmond-San Marcos u aan? Heeft u interesse of wilt u meer

van oÍls wctcrr? Dat kan telefonisch of per brief bij:

I Jan van Dijk,Wilde Wingerd 16,5708 DC, Helmond Te|.0492 535652

r l.rr qrreline van de Ven, 1 e Haagstraaï. 83, 57 07 XN, Helmond fel 0492 541 622

I ( Ir,ulr',, «lc Theije,Randweg 22,5754 RL,DeurneTel.0493322348

I I trrr I Illlorr',tr,r, K.rukasus 26,5706 PL, Helmond fel0492 529308

I Jarr ll,rlvr,r,,, I trrllrovorrstraal 16,5707 EG, Helmond Te1.0492 538624

il Ruutl Vrr r r I r rr r r, I ll,rr rwl rorsl 3, 57 54 CZ, Deurne Tel. 0493 842653



Mogelijk is de adressering van dit bulletin niet juist.

Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn onderstaande stroolí voorzien van uw correcties, terug

tezenden naar:

Stichting Helmond-San Marcos, Einthovenstraat 16 ,57A7 EG Helmond

Het is ook mogelijk per E-mail correcties door te geven: janbalveru@tiseaIJil

orrDE GE§Erít*t
Naam: ,

Adres:

Fostcod e/wooiníi lEat§:,l

NIETJWEGEGEVEN§

Naàm:

Adie§i

M/V

Fóst(ódé/woonpIaàt§,:

P CI1aer!9den, ,,ii,, I .' . ..'.

E Verhuisd, adres onbekend

E Anders, nl.:

Hortelijk dank voor uw medewerking.

SPREEKï HET WERK WAru DE §TI(I.flïING HËI.IKïOND-§AhI MAR(Os U AAru,
DAN KUNT U UW BIJT}RAGE §TORTEN OP:

HËKËNINSNR" 8T 9 789 240 FORTIS BANKT.hI.W" HËLMCIruM-SAN MAHCO§.

Deze publicaties worden gesponsord door:

GERARD VAN HAL FOTOGRAFIE Helmond. Vormgeving:
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