het is weer herfst
Het beetje post, dat nog door de brievenbus komt binnenvallen, zijn enveloppen met vragen
omondersteuning voor allerlei instellingen en onderzoeken. Het is een jaarlijks terugkerend
fenomeen in deze tijd. Vaak ondersteunt u al zo’n instelling en toch komen er nieuwe
verzoeken. Ligt het aan de herfst of staat de wereld er zo slecht voor?
Vluchtelingen in ons land, de wereldproblemen komen dichterbij. Het biedt ons de
mogelijkheid anderen te laten delen in onze welvaart. Niet door geld over te maken maar
door gewoon een helpende hand uit te steken en mensen te ontmoeten met een open hart.
Natuurlijk is al het andere ook nodig, maar nu is het gewoon heel dichtbij gekomen.
En Nicaragua dan? Daar houdt men even de adem in. De verkiezingen komen eraan en het
lijkt eropdat er maar een winnaar mogelijk is. Is het de stilte voor de storm? De vulkanen
lijken steeds actiever en soms beeft de aarde. Ook de klimaatverandering is voelbaar:
extreme droogte en onvoorspelbare stormen. Of is het de herfst: een seizoen van opruimen
en klaarmaken voor de nieuwe lente. Laten we dat samen hopen, voor daar en voor hier. Met
opnieuw groeikracht voor iedereen.
Namens de gemeentes Helmond en San Marcos en de stichting Helmond San Marcos
Charles de Theije
Voorzitter

website: www.helmoNd-saNmarcos.Nl
email: iNfo@helmoNd-saNmarcos.Nl
of volg oNs op facebook!
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global trade @difereNtes oNdersteuNt stichtiNg
helmoNd saN marcos
een

van onze vrijwilligers is in april voor zichzelf

begonnen.
Met de verkoop van Fair Trade en duurzame artikelen
probeert ze een beetje in te spelen op degroeiende vraag

De bibliotheek heeft een speciale tentoonstellingsruimte beschikbaar waarin diverse
beeldende disciplines en presentaties/verzamelingen elkaar afwisselen. Ook wordt er
regelmatig aangesloten op de actualiteit en lokale en regionale evenementen. Op deze
manier willen ze voor de bezoekers aantrekkelijke exposities verzorgen.
In deze ruimte van de bibliotheek konden de bezoekers genieten van kleurrijke foto’s gemaakt
in San Marcos.

naar meer verantwoorde cadeaus en gebruiksartikelen.
De artikelen worden verkocht vanuit een verkoopkast in
een shop-in-shop winkel in Mierlo en op diverse markten
en evenementen in en rond Helmond.
Van een aantal verkochte producten gaat een deel van de
opbrengst naar Stichting Helmond San Marcos. Maar er
worden ook projecten ondersteund van bv Correctbook,
het whiteboardschrift waarover we u vorig jaar hebben
geïnformeerd.
In de verkoopkast zijn oa artikelen uit Nicaragua te koop
waaronder onze bekende vogeltjes, maar ook Fair Trade

De foto’s geven een mooie indruk van het leven van alledag van jongeren en ouderen in een
Nicaraguaanse stad.
Daarnaast stonden in de vitrine producten en artikelen uit Nicaragua zoals keramiek,
houtsnijwerk en traditionele kleding.

uit Mexico, Peru, India en Madagaskar.
Komt u rustig een keer kijken bij Shop-in-Shop To Get
Here aan de Vesperstraat 2 in Mierlo

teNtooNstelliNg bibliotheek
v an 10 mei tot en met 27 juni konden de bezoekers van de bibliotheek in Helmond een
tentoonstelling bezoeken met het thema Nicaragua.
De bibliotheek in Helmond is een multifunctioneel pand waarin ook het VVV en Helmond
Marketing is gevestigd en lunch en lees café de Bieb.

2

Zomermarkt huiZe padua
5 e editie van populaire zomermarkt
Op zondag 5 juni 2016 vond voor de 15e keer een zomermarkt plaats op het mooie en
sfeervolle terrein van Huize Padua in Boekel. Van 10.00 uur tot 16.00 uur stonden er ruim 200
kraampjes met tweedehands spullen, brocante, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen
opgesteld.
Ook diverse goede doelen waren aanwezig om hun activiteiten onder de aandacht te brengen
en dit jaar waren wij ook met een informatie- en verkoopkraam op de markt te vinden. >>
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Naast het informeren over onze projecten hebben we ook een aantal tweedehands spullen

hoe komeN we aaN oNs geld?

verkocht waarvan de opbrengst naar projecten in San Marcos gaan.

een belangrijke vraag voor de organisatie van de Stedenband Helmond – San Marcos.
Nog belangrijker hoe deze vraag beantwoord wordt.
Gewijzigde opvattingen in onze maatschappij
en dan voornamelijk bij de overheid hebben
als effectdat er steeds minder middelen (geld)
beschikbaar komt voor activiteiten zoals
wij uitvoeren.Het budget van de huidige
minister van ontwikkelingssamenwerking
( en van handel) is drastischbeperkt: alle
koepelorganisaties, zoals HIVOS, hebben
hun activiteiten en doelstellingen negatief
bijgesteld.

Daarnaast

hebben

we

onze

nieuwe

fondsenwervingsactie “koop een glimlach
voor een glimlach” geïntroduceerd. Met
deze campagne hopen we met name de
jeugd meer te bereiken.
Je koopt een glimlach (smileysticker) voor
€0,50 die je vervolgens op de grote smiley
plakt. Als beloning krijg je dan een glimlach
terug in de vorm van een smileybutton.
De jeugd vindt smiley’s en buttons prachtig en zal dit aan vriendjes en vriendinnetjes laten
zien, die dan vervolgens ook graag een button willen hebben.
Natuurlijk leggen we daarbij wel uit dat ze met hun €0,50 kinderen in Nicaragua helpen.
Op deze markt al een succesvolle start, op komende andere events gaan we dit zeker
vervolgen.

“denktank” ingericht om te verkennen welke mogelijkheden er nog zijn om aan voldoende
middelen te komen.
Vier leden van de Stedenband studeren op de verschillende opties om te komen tot
koppelingen met onze projecten in San Marcos. Daaraan kleeft wel het principe van de kip
en het ei. Het standpunt is ingenomen dat de projectvraag uit San Marcos voorop staat en
dat we na een proces van het maken van goede afspraken op zoek gaan naar middelen. De
denktank richt zich in deze fase voornamelijk op onderzoek en het leggen van contacten in
die “financiële “ wereld.
We verkeren gelukkig in de situatie dat we voor enkele projecten een beroep kunnen doen
op een bijdrage van de gemeente. En mogelijk en hopelijk in 2017 op Europees geld voor
bewustwording in de stad (in een alliantie met het Landelijk Beraad en de collega’s van
Maastricht en Zoetermeer).
Kortom: we zitten niet stil en zijn met goede moed bezig om onze vrienden in San Marcos te

Het was een warme, drukke en gezellige dag in Boekel
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Gelet op deze trend heeft het team van de Stedenband Helmond – San Marcos een eigen
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blijven steunen.
Mogen wij daarbij ook op u rekenen om ons met Raad en Daad bij te staan?
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iNstituut voor toerisme (iNtur):.....
ook saN marcos aaNdoeN!!

Op de lijst van toeristische routes van het Instituut voor Toerisme (INTUR) staat nu ook San
Marcos. Naast andere centra dus, die al langer worden aanbevolen voor binnen- en
buitenlandse toeristen. Zoals steden als Masaya en Granada.

san Marcos wil toerisme naar stad en regio. En Helmond - San Marcos steunt dat. Samen
met het Landelijk Beraad Stedenbanden.

Onlangs nog deed een grote nationale jazz-tournee ook de “Plaza de Artisania, Cultura y la

Deskundige inbreng van FCEP (Fundacion Centro Empresarial Pellas) naar de gemeente en de

Traduccion ” van San Marcos aan. En start en finish van de jaarlijkse nationale mountainbikecross

lokale private sector. Degelijke bedrijfsplannen bij MKB’s als hotels, pensions en restaurants.

met meer dan 300 deelnemers vond in San Marcos plaats.

Beter opgeleid personeel ook. En een gemeente met een lokaal toerismebeleid en serieuze

Stad en omgeving beginnen te trekken. Zo’n ontwikkeling brengt brood op de plank bij

plannen.

gezinnen in San Marcos

Vanaf 2012 al zit er meer schot in.

het iNleefatelier
enkele jaren is onze groep verantwoordelijk voor het inleefatelier Nicaragua. Scholen en alle
groepen die bezig zijn met bewustwording van die andere wereld buiten Nederland kunnen
gratis gebruikmaken van dat atelier.
Eigenlijk is het een spel voor een klas in een ruimte ter grootte van het klaslokaal.
De leerlingen spelen allerlei rollen en het lokaal is omgetoverd tot het stadje San Marcos, met
de school, het centrale plein, enkele bedrijfjes, de bank en natuurlijk de winkel. De leerlingen
spelen vervolgens de bewoners van het stadje en wanen zich in Nicaragua. >>
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Iedere school of belangstellende groep kan meerdere dagen het atelier gebruiken. Het wordt
samen met onze groep opgebouwd en afgebroken en wanneer nog nodig, kunnen we hulp
bieden bij de introductie van het spel. Er is een uitgebreide gebruiksaanwijzing bij met
lesmateriaal.

De prijzen zijn afhankelijk van het formaat dat u kiest, maar u moet rekening houden met een
range van € 20,-( 20x30cm) tot € 120,- ( 70x100cm) per reproductie.
Het is ook mogelijk om uw eigen formaat te kiezen; daarbij geldt dan een op maat gestelde

Voor boekingen: Stichting Helmond San Marcos. De contactgegevens staan elders in dit

prijs.

bulletin.

iNZameleN vaN iNktcartridges
kuNst uit Nicaragua

sinds begin 2016 zamelen wij lege inktcartridges in om extra inkomsten voor onze projecten

een aantal onder u zal het opgevallen zijn dat we in onze tentoonstellingen en infomarkten
ook kunstuit Nicaragua laten zien.

werken hiervoor samen met RecycleClub. De samenwerking is zeer prettig en persoonlijk en
ze helpen je graag.

We beschikken over een aantal prachtige reproducties van schilderingen uit Nicaragua. Ook
uit San Marcos.
De laatste tijd krijgen we meer de vraag of we deze reproducties kunnen/ willen verkopen,
waarbij de opbrengst vanzelfsprekend ten goede zal komen van projecten in San Marcos.
Op onze site www. helmond-sanmarcos.nl zullen we binnenkort een verkooppunt inrichten
over deze kunst.
In deze bulletin een klein voorproefje.

8

te genereren. Op verschillende locaties in Helmond hebben we inzamelbozen staan. Wij
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Wellicht is dit ook iets voor uw organisatie/school/ vereniging en daarom stellen zij zich aan
u voor.
wie zijn we ?
RecycleClub richt zich op scholen, stichtingen en verenigingen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Ons motto is daarom ook: “Funding door Recycling”.
wat doen wij?
RecycleClub wil een positieve bijdrage leveren aan mooie doelen in Nederland en België >>
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fruittelers ZieN iNkomeN stiJgeN

die anders niet verwezenlijkt hadden kunnen worden. Het inzamelen van lege cartridges
loont! Door ze in te leveren bij RecycleClub ontvangt uw support doel een leuke vergoeding.
Met support doelen bedoelen we scholen, sportverenigingen, kerken, scouting, kortom;

het fruitproject, in samenwerking met BURKE AGRO, komt goed van de grond.

allerlei niet-commerciële organisaties die funding kunnen gebruiken.

Het bedrijf BURKE AGRO in San Marcos produceert en bewerkt organisch fruit en exporteert
organisch gecertificeerde sappen naar de Verenigde Staten en Europa. Het werkt met Mango

Daarnaast zijn we extra gemotiveerd om zoveel mogelijk lege cartridges in te zamelen om zo

de Rosa, Ananas en Pitahaya.

het milieu te sparen en om meer hervulde cartridges op de markt te kunnen brengen. Het

Met

inleveren van een lege cartridge via RecycleClub levert u dus dubbele winst op: Een financieel

Marcos en HIVOS is door het

extraatje in de kas van een goed doel en een bijdrage aan een beter milieu.

Landelijk Beraad Stedenbanden

steun

Nederland
2014

van

Helmond-San

Nicaragua
besloten

(LBSNN)

Ieder jaar verdwijnen er 500 miljoen lege cartridges op de afvalberg. Dat is net zo veel als

in

kleine

en

4 grote voetbalstadions vol. De door RecycleClub ingezamelde lege cartridges worden via

middelgrote fruitproducenten te

een nauwgezet proces geschikt

laten instappen in het programma

gemaakt voor hergebruik waardoor

“Organica” van BURKE AGRO.

goede en goedkope alternatieven

Dat houdt in, dat de fruittelers

geboden kunnen worden.De lege

ondersteuning

en

cartridges die niet opnieuw kunnen

krijgen

het

worden gebruikt worden door een

produceren en het doen certificeren van hun grond. Daarnaast ontvangen ze op krediet de

gecertificeerd bedrijf gerecycled.

benodigde grondstoffen en zijn er groepstrainingen. Ze worden in groepen van 10-20 telers

Het kan zijn dat uw lege cartridges

georganiseerd rondom een opslagpunt. Als onderdeel van de interne kwaliteitscontrole heeft

uiteindelijk terugkomen als liniaal

het bedrijf 36 inspecteurs opgeleid om producenten te begeleiden. Uitgangspunt is een

of pennenbakje.

“win-win”situatie: Het bedrijf krijgt meer kwaliteitsproducten aangeboden en producenten

bij

begeleiding
organisch

verdienen meer.
spaart u met ons mee?
Doe net als Stichting Helmond San Marcos en start samen met uw leden om zoveel mogelijk

Met subsidie van Helmond, LBSNN en HIVOS doorlopen in totaal 166 fruittelers het programma,
waarvan 40 in San Marcos. De rest in nabijgelegen buurtschappen. >>

cartridges en toners in te zamelen. Wij geven daar dan een vergoeding voor die gebruikt kan
worden voor uw goede doel!
U kunt heel makkelijk beginnen met inzamelen! Ga naar onze site www.recycleclub.com en
meld u aan of informeer naar de mogelijkheden via 076-2016009.
Het inzamelmateriaal dat u bij ons besteld is geheel gratis dus aan de inzameling van lege
cartridges heeft u ook geen kosten!
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De resultaten zijn tot op heden zeer bemoedigend. Er wordt duidelijk meer geproduceerd en
het fruit brengt meer op door de hogere kwaliteit. Het inkomen van de boeren stijgt met
gemiddeld 20-25 %. Ook de opslagmogelijkheden en de waterpunten zijn verbeterd.
Daarbij biedt ook de verwerking van het fruit binnen het bedrijf meer werkgelegenheid. Ook
aan vrouwen.
De effectiviteit van dit project vraagt duidelijk om voortzetting. Er kunnen meer boeren in het
buitengebied bij worden betrokken. BURKE AGRO wil ook uitbreiden en werkt sinds kort ook
met passievruchten, waar groeiende vraag naar is. Het bedrijf nam onlangs ook deel aan een
“Business to Business”missie naar Nederland, om contracten af te sluiten.
Helmond-San Marcos is samen met het LBSNN in overleg met het bedrijf om meer kleine en
middelgrote producenten te laten deelnemen aan het programma “Organica”. Meer
investering in het project d.m.v. (micro)krediet uit het Rotatiefonds PIDEL van het LBSNN
wordt momenteel onderzocht.
Dit project kan ook meer startende en jonge fruittelers en hun gezinnen middelen van bestaan

De radio zendt de hele dag uit. Ze had al een eigen uitzendstudio, maar had daarnaast nog

bieden.

een opnamestudio nodig zodat men tegelijkertijd kon uitzenden en andere programma’s
opnemen. Met onder andere een extra donatie van de stichting Helmond-San Marcos hebben
ze deze extra studio gebouwd. De radio kan kostendekkend opereren door reclame-inkomsten

radioproJect saN marcos
“radi0 solidaridad stereo”

en de verhuur van zendtijd.

radio Solidaridad Stereo bestaat sinds 8 oktober 2009. Het is een radio voor iedereen. De

eteN iN Nicaragua:

studio is gevestigd in een gebouw van Aprodim, een ngo die werkzaam is in San Marcos. De
radio heeft een keur aan programma’s voor mensen in San Marcos en andere dorpen in de

in

provincies Carazo, Masaya en Granada, in het zuidoosten van Nicaragua. De radio is te horen

zijn vooral bonen, maïs en rijst basis

op frequentie 104,5 FM.

ingrediënten.

het Midden-Amerikaanse Nicaragua

De lunch is de hoofdmaaltijd.
Vanaf het eerste uur wordt ze ondersteund door een samenwerkingsverband van Jena

Een typische maaltijd van de lokale

(Duitsland), Biel-Bienne (Zwitserland) en Helmond.

bevolking bestaat uit “Gallo Pinto” met
iets erbij. ’s Ochtends is dit vaak een

De radio zendt informatie-, sport- en nieuwsprogramma’s uit. Ook heeft de jeugd eigen

gebakken ei en queso blanco (kaas), ’s

zendtijd en geeft ze informatie over mensenrechten. De radio promoot tolerantie en respect

middags kip en salade van spitskool,

voor andere meningen en ideeën.

wortel en tomaat en ’s avonds een
tortilla met kaas. >>
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vruchtendrank, uiteraard versgeperst.

• maduro (gebakken banaan)
Gepelde bakbananen, in de lengte

Verder gebruikt men in de keuken regelmatig

doormidden snijden en vervolgens

gehakt, tomaat, ui, chiltoma (paprika), vis, rundvlees,

in stukken gesneden van circa 7 cm,

varkensvlees, plátano (bakbanaan), avocado en

in olie gebakken.

limoen.

• maiskoekjes

Aan de Atlantische kant van Nicaragua “de Caribbean”,

Maiskorrel met maismeel gemengd

wordt veel vis, garnaal, kreeft en kokos

en gebakken in olie.

Vaak wordt hier sterke instantkoffie bij gedronken of

gegeten.

terug, zoals ananas, papaya, (water)meloen, mango,

• guacamole
Fijngeprakte avocado’s met ei, ui en

sinaasappel.

limoensap.

In de dranken en juices vind je het tropisch fruit

De lunch is vaak een warm hapje uit een
bananenblad.
Dit wordt ook veel verkocht bij kraampjes langs de

praktiJkschool doet Nicaragua

weg.Brood wordt er in de regel weinig gegeten, men
ziet dit meer als een bijgerecht.

al

enkele jaren op een rij organiseren we als stedenband een muurschildertournee in

samenwerking met het Landelijk Beraad en andere Nicaraguaanse stedenbanden in het land.

over de gerechten

Die organisatie viel onder de paraplu van Caminando Juntos, het HIVOS programma.

• gallo pinto (gekleurde haan)
Surinaamse rijst met een gefruit
uitje gemengd met Kidney bonen
(of Aduki bonen) opgebakken in
koekenpan.

• arroz valenciano (valenciaanse
rijst)
De droge rijst (gekookt in de bouillon
van de kip) wordt gemengd met het
(gesneden/geplukte) kippenvlees,
fijngesneden paprika, kappertjes,
mais, doperwten en peterselie.

• indio of ropa vieja (oude indiaan of kleren)

Het succes van de muurschilderingen op de scholen smaakte naar meer, meer doen met het

Stoofpot van rundvlees gekruid met pimiento in tomatensaus, afgeblust met sinaasappelsap.

thema. Meer aandacht voor het dagelijks leven (van het kind) in Nicaragua. >>

Origineel moet er nog geweekte tortilla bij.
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Bij het team van de Praktijkschool
vonden we de positieve instelling
om het avontuur aan te gaan. Wat
begon met voorzichtige ideeën
over een sponsordiner mondde uit
in een twee weken durend project
over Nicaragua.
De ingrediënten: muurschildering,
verhalenverteller

Gerard

Sonnemans met het boek “Het
lot van een geluksvogel”, het
inleefatelier, gastlessen, muziekworkshop Latijns Amerika, tentoonstelling, film kijken en
Nicaraguaans eten maken en ook opeten ( zie elders als het gaat om het menu).
Op maandag 13 juni 2016 kwam de burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, de
projectweken feestelijk openen. Daarbij werd de vlag van Nicaragua onthuld en konden we
luisteren naar het volkslied van Nicaragua. In de twee weken deden de leerlingen van de
Praktijkschool mee aan al die activiteiten.

veel vertoon de muurschildering onthuld. De opbrengst van alle vervaardigde producten in
de afgelopen twee weken was voor het goede doel.
een project dat hout snijdt
een fraaie schildering op school
een blik op een andere wereld
en bijna duizend euro voor
dat werk in san marcos

Op donderdag 23 juni 2016 was er een markt georganiseerd. Wethouder Nathalie van der
Zanden kreeg via een drone een brief toegestuurd met daarin het verzoek om de markt te
openen door een echte brug tussen Helmond en San Marcos neer te laten. Daarna werd met

16
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praktiJkschool eet Nicaragua

Groente snijden voor de salade, maiskoekjes en bakbanaan bakken, guacamole maken van
avocado’s, eieren pellen, prepareren van bananenbladeren, zelfs zo iets als ook het “plukken”van
gekookte kip. De samenwerking tussen personeel. vrijwilligers en de vele leerlingen liep als
gesmeerd. Het devies was “niet kletsen, maar snijden, persen en scheppen”.

leerlingen

op de Praktijkschool maakten ook kennis van de eetcultuur van Nicaragua en

gingen aande slag met Nicaraguaans voedsel. Op maandag 20 juni is er een lunch bereid

het menu
Het werd een bord met Arroz Valenciana en Gallo Pinto, “Indio Viejo”(oude Indiaan), ook wel

voor leerlingen en personeel, alsmede enkele speciale gasten. Op donderdag 23 juni hebben

“Ropa Viejo”(oude kleren) genoemd, gegarneerd met een gekookt ei, een maiskoekje, een

de leerlingen zelf gerechten bereid, die diezelfde middag op de markt op school werden

beetje “Ensalada”, een toefje Guacamole en Crema (zure room) met daarbij een Tortilla. Dit

aangeboden.

alles geserveerd op een bananenblad.

Boodschappen werden door leerlingen zelf gedaan. Groepjes van 2 of 3 gingen dan aan

De lunch viel uitstekend in de smaak bij de wel zeventig eters in een volle kantine. En de

werk:

etenswaren op de markt gingen grif van de hand. Om trots op te zijn voor de koks.
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horiZoNte
al bijna 13 jaar geleden is in San Marcos HORIZONTE gebouwd, het opvangtehuis voor oudere
daklozen. Vanuit Helmond is dat met donaties ondersteund.
Het afgelopen jaar hebben we het tehuis bezocht en is ons door het bestuur en de directie de
staat van onderhoud van het gebouw onder de aandacht gebracht. Er wonen meestal zo’n 20
bewoners, maar de verzorging en de verpleging van de vaak ook demente bejaarden vraagt
meer en meer inzet en investering. Dat gaat dan vaak ten koste van het onderhoud van het
gebouw.

Ze waren erg beschadigd en zaten vol gaten. De nieuwe tegels zijn bewerkt met een
antisliplaag zodat de oude bewoners er niet op uitglijden.
Daarnaast is er een groep vrijwilligsters die het tehuis weer een nieuwe look geven. Ook de
bewoners dragen, waar ze kunnen, hun steentje bij door bijvoorbeeld schoonmaakacties in
de tuin en de omgeving. Natuurlijk zijn er meer zaken die opgeknapt moeten worden zoals de
stenen ommuring van het terrein waarop het tehuis staat.
Vindt u dat dakloze ouderen in San Marcos recht hebben op ondersteuning, doneer dan op
gironummer : NL34ABNA0819789240 t.n.v. Stichting Helmond-San Marcos onder vermelding
van Horizonte’.
De stichting draagt bij aan het onderhoud en verbetering van het pand. Tijdens het werkbezoek
van de stichting in september 2015 is er een bedrag gedoneerd om alle dakgoten te repareren.
De directie van Horizonte heeft er geen gras over laten groeien en de dakgoten zijn meteen,
de maand na het bezoek, volledig hersteld.

het pavilJoeN vaN stichtiNg
helmoNd-saN marcos

Daarnaast proberen de bewoners en het personeel in hun eigen onderhoud te voorzien. Het

de

tehuis heeft een winkel in tweedehands spullen waar ze kleding verkopen aan de plaatselijke

ontstond eind 2014 en we hebben het vorig jaar laten maken. We vonden het belangrijk

bevolking. Veel vrijwilligers houden deze winkel open. Verder worden er spulletjes verkocht

om herkenbaar te zijn op festivals en bij allerlei andere activiteiten om de stichting zo te

die door de bewoners zelf gemaakt zijn.

kunnen promoten. Het paviljoen bestaat uit twee tenten die separaat op te zetten zijn en

stichting Helmond-San Marcos heeft een prachtig nieuw paviljoen. Het idee ervoor

heeft wanden met sfeervolle straatbeeldfoto’s van San Marcos. Op elke markt is het paviljoen
In augustus zijn met de hulp van andere sponsoren uit Nicaragua de vloeren opnieuw

van verre herkenbaar door zijn aankleding en foto’s, een stukje Nicaragua in een Nederlandse

betegeld; hiermee was een bedrag gemoeid van 80.000 cordoba (ongeveer 2800 dollar).

omgeving. >>
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Het zeer gevarieerde en geanimeerde muzikale programma van die dag werd dan
Bovendien kunnen we het paviljoen inrichten zoals we het zelf willen, en voor verschillende

ookvoorafgegaan door een speciaal ontbijt voor drie groepen genodigden:

doelen gebruiken. Het informatiemateriaal en de te koop aangeboden Nicaraguaanse
snuisterijen krijgen er een ruime plek.

• Veteranen, die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid.
• Vluchtelingen, die daar naar op zoek zijn gegaan.
• Jongeren, die zich gaan richten op zo’n toekomst van vrede en veiligheid.

te huur

Ook de Stichting Helmondiaal was prominent op het terrein aanwezig. Helmondse groepen
in dat platform worden in de derde wereld geconfronteerd met zaken, die van grote invloed

Het paviljoen is ook te huur voor particulieren die een tent zoeken voor het geven van

zijn op vrede en veiligheid. Zoals ongelijke verdeling van goederen en middelen van bestaan,

een feest. Ook kunnen bevriende organisaties er gebruik van maken. Het paviljoen is heel

extreme armoede, weinig of geen toegang tot onderwijs, onvoldoende kansen en geen werk

gemakkelijk op te zetten en af te breken.

voor jongeren. Daarom kwamen ook die Helmondiaal-groepen naar de Warande op deze
speciale dag. Om informatie te geven en te attenderen op die situatie elders in de wereld. Om

Met het geld voor de huur ondersteunt u projecten in San Marcos. Daarnaast promoot u ook

support te vragen voor hun activiteiten en projecten. En om ook ver weg mensen te steunen,

de activiteiten van de stichting Helmond-San Marcos.

die staan voor die basis van vrede en veiligheid. En er voor willen gaan. Ook Helmond – San

Voor huurkosten (inclusief halen/brengen en instructie) neem contact op via email:

Marcos was bij het laatste CARAT-concert van dit seizoen.

info@helmond-sanmarcos.nl

helmoNd – saN marcos biJ afsluitiNg
carat-coNcertreeks
de afsluiting van de Carat-concerten in de Warande was dit jaar een heel bijzondere.
25 september was de laatste dag van de internationale vredesweek en tevens de dag waarop
Helmond 72 jaar geleden werd bevrijd.
Een dag dus om extra bij stil te staan.
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meer iNformatie
in de loop van 25 jaar is er een echte vriendschapsband ontstaan tussen Helmond
en San Marcos in Nicaragua. Met uw hulp wordt die band nog sterker.
Spreekt het werk van de Stichting Helmond-San Marcos u aan? Heeft u interesse of wilt
u meer van ons weten? Dat kan telefonisch of per brief bij:
Jan van Dijk, Wilde Wingerd 16, 5708 DC, Helmond Tel. 0492 535652
Jacqueline van de Ven, 1e Haagstraat 83, 5707 XN, Helmond Tel. 0492 541622
Charles de Theije, Randweg 22, 5754 RL, Deurne Tel. 0493 322348
Luurt Boonstra, Kaukasus 26, 5706 PL, Helmond Tel. 0492 529308
Jan Balvers, Einthovenstraat 16, 5707 EG, Helmond Tel. 0492 538624
Ruud van Tour, Blauwborst 3, 5754 CZ, Deurne Tel. 0493 842653
Makka Haane, van der Brugghenstraat 9, 5708 CA, Helmond Tel. 0492 475168
Jeanette Hendriks, Glanzerhof 19a, 5709 GG, Helmond Tel. 0492 512962

dat kadootje dat u zo vaak zoekt
U steunt er het werk mee van Helmond - San Marcos

Dat kleurige balsahouten vogeltje uit Nicaragua

Of die mooie verjaardagskalender

Deze publicaties worden gesponsord door:
GERARD VAN HAL FOTOGRAFIE Helmond.
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