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De stichting Helmond-San Marcos werkt in de jaren 2016 t/m 2018 aan de volgende
activiteiten.
 Ontwikkeling toerisme in San Marcos
 Voortzetting project fruitteelt
 Verbetering onderwijsmateriaal en leermiddelen
 Ondersteuning Horizonte
 Overdracht van kennis en deskundigheid
 Project Duurzaamheid
 Samenwerking met Biel en Jena
 Activiteiten in Helmond
Toerisme
San Marcos trekt meer en meer bezoekers.
Door het project Caminando Juntos en door investeringen van de gemeente San Marcos zelf
is de infrastuctuur van het centrum sterk vernieuwd en verbeterd. Een oud treinstation werd
een uitnodigende Plaza de la Tradicion y la Cultura, een centrum voor winkeltjes, markten,
kunstnijverheid en evenementen, cultuur en sport. Een koppeling met de groene omgeving,
o.a. door het uitzetten van toeristische (fiets)routes, wordt gemaakt.
Scholing bracht ondernemers meer vakbekwaamheid en een betere bedrijfsplanning. Er
komt meer horeca. Jonge mensen kunnen aan de slag.
Uitbouw van de voorzieningen is mogelijk en goed beheer en coaching noodzakelijk. Er
worden fondsen gezocht en (micro)krediet voor starters van nieuwe bedrijven.
Onderzocht wordt ook de mogelijkheid van deelname in een mogelijk rotatiefonds van het
LBSNN.
Fruitteelt
Het goed lopende project van fruittelers, die met het bedrijf Burke Agro samenwerken, moet
worden voortgezet. Burke Agro in San Marcos bewerkt organisch fruit en exporteert sappen
en andere fruitproducten naar de USA en Europa. Het bedrijf gaat uitbreiden en nam nog
onlangs deel aan een “Business to Business”- missie naar Nederland om meer contracten af
te sluiten.
In 2015 lieten Helmond-San Marcos, LBSNN en Hivos 166 kleine en middelgrote
toeleverende fruitboeren uit San Marcos en de regio deelnemen aan het programma
“Organica” van Burke Agro. Producenten krijgen scholing in grondgebruik, teelt en opslag en
zonodig microkrediet voor grond en materialen. Zie hierover ook onze website onder
projecten/landbouw.
Het betreft hier een “win-win”-situatie: Het bedrijf betrekt beter fruit – mango, ananas,
pitahaya, passievruchten – van beter geschoolde en vakbekwame fruittelers. De bewerking
van het fruit binnen het bedrijf biedt bovendien extra werkgelegenheid, ook aan vrouwen.
Het gezinsinkomen van deelnemende boeren steeg in 2015 met gemiddeld 20-25 %.
Helmond-San Marcos zoekt middelen en fondsen om dit project voort te zetten en zo
mogelijk uit te breiden met nieuw fruittelers.

Onderwijsmateriaal en leermiddelen.
Sinds 2010 loopt in San Marcos het Millenniumdoelenproject “Alle kinderen naar school”.Zie
voor de werkwijze bij dit project onze website onder projecten/onderwijs.
In zes jaar tijd kwamen meer dan 800 kinderen voor het eerst naar school of weer terug
naar school. Het aantal kinderen, dat startte met basisonderwijs en dat met een officieel
certificaat “sexto grado” afrondde, steeg in die periode met 24 %. Het toezicht op
schoolbezoek door de gemeente San Marcos is sterk verbeterd en kinderarbeid duidelijk
afgenomen.
De huisvesting van scholen is nu ook ruimer en veel beter.
Het beschikbaar krijgen van degelijk lesmateriaal en moderne leermiddelen laat echter op
veel scholen nog veel te wensen over. Op dit punt wordt ook een beroep gedaan op
Helmond-San Marcos. Met de plaatselijke vertegenwoording van het het Ministerie van
Educatie (MINED) wordt gewerkt aan een plan om in Nicaragua – speciaal ook in San Marcos
- materiaal en leermiddelen te (laten) ontwikkelen. Ook voor kinderen, die speciale hulp
nodig hebben. Het onderwijsproject bracht vanaf 2010 duidelijk grotere onderwijsdeelname
en afname van kinderarbeid. Het krijgt een vervolg in activiteiten gericht op betere
voorzieningen en werkmaterialen op school.
Horizonte
Na de bouw van het opvangtehuis Horizonte heeft Helmond-San Marcos nog enige tijd de
exploitatie van deze voorziening voor dakloze ouderen financieel ondersteund.
Personele voorzieningen worden tegenwoordig door de overheid bekostigd. Van de kant
van de plaatselijke bevolking en van ondernemingen komen veel donaties, ook in natura.
Bewoners van Horizonte nemen vaak deel aan activiteiten in de stad en blijven duidelijk bij
San Marcos horen. Horizonte is een open tehuis. Dat is ook altijd de opzet van dit project
geweest.
De zorg en verpleging, die de bewoners van het tehuis nodig hebben, wordt echter de
laatste jaren wel steeds zwaarder. Het aantal hoogbejaarde en dementerende bewoners
neemt toe. Die intensieve zorg vraagt meer inzet van menskracht. Dat gaat nogal eens ten
koste van materiele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw.
Met het bestuur van Horizonte is daarom afgesproken dat Helmond-San Marcos vooralsnog
voor $ 1000,-- per jaar zal blijven investeren in samen vastgestelde voorzieningen in en aan
het gebouw. Optimale zorg en verpleging moet mogelijk blijven.
Overdracht van kennis en deskundigheid
De Gemeente Helmond heeft altijd veel activiteiten van de stichting gesteund, niet alleen
met subsidie maar ook door het beschikbaar stellen van kennis en deskundigheid door
enkele medewerkers. De praktijk heeft geleerd dat met een juiste dosering deze vorm van
hulp in San Marcos altijd stimulerend werkt.
Voor de komende periode wordt deze werkwijze voortgezet.
De overdracht van kennis vereist een nauwe band en goede contacten tussen de stichting en
de expertpool enerzijds en het bestuur en de ambtelijke organiatie van San Marcos
anderzijds. Het zal gaan over bestuurlijke organisatie (o.a. financien, belastingen,
werkorganisatie, sociale processen) en ruimtelijke plannen (visieontwikkeling, planologie en
procesmanagement, agro-toerisme, centrum/stadsontwikkeling). Ook initiatieven van
burgers of organisaties worden daarbij betrokken. Projectvoorstellen komen primair van het

gemeentebestuur van San Marcos en worden afgestemd op activiteiten van Jena en Biel, die
ook een stedenband hebben met San Marcos.

Project Duurzaamheid
Er wordt gewerkt aan de opzet van een ecologisch project: aanplant van bomen, zowel in
Helmond als in San Marcos.
In Helmond worden, in het kader van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van
de VN de komende jaren 2000 bomen geplant.
In San Marcos speelt in de buitengebieden steeds meer het probleem van het verlies van
vruchtbare grond door erosie en het niet kunnen vasthouden van regenwater. Naast het
tegengaan van erosie kan de aanplant van bomen ook zorgen voor het vergroenen van de
omgeving van San Marcos. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het hierboven genoemde
(agro)toerisme.
Elders in Nicaragua voeren de gezamelijke Nederlandse Waterschappen projecten uit.
Waterschap Aa en Maas heeft toegezegd mee te werken aan een project in San Marcos.
Er wordt door Helmond-San Marcos en de gemeente San Marcos onderzocht of en op welke
wijze de aanplant van bomen kan bijdragen aan de oplossing van het erosieprobleem. De
gemeente Helmond staat positief tegenover dit duo-milieuproject. Een gezamelijke
presentatie van de activiteiten zal de band tussen Helmond en San Marcos verstevigen.
In 2017 bestaat die band 30 jaar. Een programma om samen te werken aan de Nieuwe
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen past goed bij een dergelijk jubileum.
Samenwerking met Biel en Jena
Biel (Zwitserland) en Jena (Duitsland) hebben ook een stedenband met San Marcos. Er is
regelmatig overleg tussen de drie stedenbanden over activiteiten. In 2016 wordt er met de
gemeente San Marcos gesproken over de opzet van een project, waarin de drie europese
partners kunnen samenwerken. Zoals voorheen al plaatsvond bij andere projecten, zoals
Agropecuario, de teelt van bonen en het fokken van kleinvee rond het huis en de opzet van
een lokale omroep. De komende periode betreft het de mogelijke doorstart en uitbreiding
van een al langer lopend biogasproject, dat vooral door Jena met de lokale NGO Aprodim al
eerder is opgestart. Het plan houdt ook enkele ecologische nevenactiviteiten in, zoals
vuilverwerking, afvalscheiding,kleinschalige waterzuivering, levering van compost en mest,
aanplant van bomen en herbebossing, aanleg voor routes voor ecotoerisme en voorlichting.
Uitgewerkt wordt hoe en in welk deelproject Helmond-San Marcos zal participeren. Het
hierboven beschreven duurzaamheidsproject Aanplant van Bomen, in Helmond en in San
Marcos, wordt bij deze samenwerking met Biel en Jena in gezamelijke activiteiten betrokken.

Activiteiten in Helmond
In Helmond en de regio wordt veel bekendheid gegeven aan de situatie in Nicaragua en
speciaal in San Marcos.
Allereerst om hier te laten zien hoe mensen daar leven, hoe groepen mensen die
levensomstandigheden trachten te verbeteren en hoe dat van hier uit wordt gesteund.
Maar ook om hier in Helmond door allerlei acties de financiele middelen bij elkaar te krijgen
om die steun mogelijk te maken.











Er wordt actief gebruik gemaakt van website, twitter en facebook.
Maandelijks is er een nieuwsbrief en regelmatig een uitgebreid informatiebulletin
voor sponsoren en belangstellenden..
Er zijn tentoonstellingen over San Marcos in de stad en bij drukbezochte instellingen
Op markten en bij evenementen is Helmond-San Marcos aanwezig met een speciaal
San Marcos paviljoen met informatie en Nicaraguaanse kunst en producten om te
verkopen.
Plaatselijke pers wordt nadrukkelijk bij iedere actie betrokken.
Winkels bieden derde wereldproducten aan, o.a. uit Nicaragua.
Gebruik van webshops, die goede doelen steunen, wordt gestimuleerd.
Producten als printercartridges, waarvan het recyclen geld opbrengt, worden
verzameld.
Om speciale projecten te kunnen uitvoeren worden gericht fondsen, sponsoren en
bedrijven werkplannen voorgelegd.

In het basis- of voorgezet onderwijs vinden regelmatig Nicaragua-projectweken plaats. Om
het land te leren kennen met o.a. veel informatie, gastlessen van mensen die het land
bezochten, muurschilderingen maken met een Nicaraguaanse muurschilder, dans en muziek
beleven, Nicaraguaans eten bereiden, proeven en verkopen, een sponsor-actie organiseren.
Leerlingen werken ook in een zogenaamd Mobiel Inleefatelier: een nagebouwd
Nicaraguaans dorp met huiskamer, school, bank, bedrijf en winkel.
Ouders en buurt worden bij deze activiteiten betrokken.
De eerste gelegenheid voor een dergelijk evenement van twee weken staat op het
programma van de Praktijkschool Helmond.

