2016 opnieuw aanpakken!
2016 wordt een speciaal jaar, want de grote koepelorganisatie van de landelijke stedenbanden
Nicaragua, de LBSNN gaat stoppen. Dat betekent voor ons in Helmond het wegvallen van
een vorm van ondersteuning waar we de afgelopen jaren heel veel aan hebben gehad.
Zonder de steun in Nicaragua door de coaches daar en zonder de inzet van het kantoor in
Amsterdam waren de grote projecten niet mogelijk.
Nu moeten we alleen verder en dat biedt andere uitdagingen. In dit Bulletin laten we zien
hoe het ons in 2015 is vergaan en wat we samen kunnen doen in 2016. Juist om die vraag te
beantwoorden hebben we de mensen in San Marcos bezocht en hen gevraagd wat zij zelf
willen. Dat laatste is belangrijk omdat het om hen gaat.
Zij kozen , nu de grote projecten zijn afgesloten om verder te gaan met de stedenband in de
vorm van kennisuitwisseling en met wederzijds respect elkaars wereld aanvullen.
Dit Bulletin is dus een verzameling ervaringen en schets verwachtingen voor de toekomst.
Dank aan ieder die het afgelopen jaar hun bijdrage in welke vorm dan ook hebben
geleverd.
Namens de gemeentes Helmond en San Marcos en de stichting Helmond San Marcos
Charles de Theije
Voorzitter

Waar komen onze projectgelden vandaan?
Het geld wat we de afgelopen jaren verzameld hebben is door HIVOS verdubbeld. Zo konden
we de vijfjarige projecten bekostigen en ook nog het bejaardenhuis Horizonte bijspringen.
Nu die grote projecten zijn beëindigd is ook de verdubbeling door Hivos beëindigd. Wij gaan
nu op zoek naar andere bronnen zoals bijvoorbeeld de Wilde Ganzen. Dat kan alleen als we als
particuliere stichting geld inzamelen en inzetten ter verdubbeling voor goede kortlopende
projecten met een doorlooptijd van een jaar. Dus blijft de fondswerving erg belangrijk. Juist
in deze tijd van vele goede doelen is dat extra moeilijk. De stichting kan daarom extra hulp
gebruiken. >>
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Een kort overzicht van de fondswerving;

koppelen waardoor een speelse promotiestand ontstaat. Dankzij Mastertent zijn de wanden

•

geheel bedrukt met straatbeelden uit Nicaragua en een schoolplein.

Donateurs en vrienden van de stichting vormen al jarenlang onze basis. Ieder jaar doneren
zij bijdragen en geven soms daarbij een doel aan. Zij worden op de hoogte gehouden
middels brieven en dit bulletin.

•

Eenmalige giften naar aanleiding van trouwen, jubilea of afscheid. Het cadeau in de vorm
van een gift aan de stichting, een waarvol geschenk.

•

Incidentele sociale acties op scholen. Het Dr.-Knippenbergcollege en ook Caroluscollege
waren jarenlang vast deelnemers. Samen hebben we toen Horizonte gebouwd.
Afgelopen jaren waren het vooral basisscholen die de sociale actie combineerden met
het muurschilderproject.

•

Verkoop van vogeltjes, kalenders of allerlei, vaak Nicaraguaanse, spulletjes. Hierbij gaat
het niet alleen om de opbrengst maar ook om de mogelijkheid te laten zien waar we mee

Zeer bijzonder is dat alle spullen in een ruime auto passen en dat het paviljoen in ongeveer 10

bezig zijn.

minuten gebruiksklaar en ook weer in 10 minuten afgebroken en ingepakt is.

Omdat we een AMBI-stichting zijn alle giften aftrekbaar van de belasting.
•

Bijdragen van de Gemeente: op basis van ons jaarplan wordt er door de gemeenteraad,

En daar staan we dan, de eerste keer. Alles wordt uit de auto gehaald en de gebruiksaanwijzing is

via de commissie van Internationale betrekkingen, een subsidie verstrekt ter ondersteuning

bestudeerd.

van de doelen. In de gemeenschappelijke projectgroep Helmond San Marcos, waarin

Zou het werkelijk zo werken? De tent wordt geplaatst, met twee man moet dat lukken. De banden

zowel de gemeente

zijn los en met tweeën lopen we achteruit, de zijkant van de tent vasthoudend. Let op je vingers!

als de stichting is vertegenwoordigd krijgt de stedenband vorm en

Het lijkt wel magie! De tent ontvouwt zich en het dak komt op spanning. Vastmaken en de poten

worden de projecten ontwikkeld en uitgevoerd.

op lengte klikken. De achter- en zijkanten worden met klitteband vastgezet. Nu de volgende tent,
Op onze website en in de digitale nieuwsbrieven staat de laatste stand van zaken.

een fluitje van een cent. We hebben de afgelopen tijd de tenten kunnen inzetten.
Het blijft speciaal. De stedenbanden hebben er een bijzondere paviljoen bij.

H
 et

I eder

paviljoen

stedenband probeert tijdens publieksmanifestaties de aandacht op Nicaragua te

vestigen. Met veel tijd, kunst- en vliegwerk lukt dat.
Stichting Helmond - San Marcos heeft een eenvoudige en dus makkelijk bruikbare oplossing
gevonden voor de komende jaren.
De stedenbanden Nederland Nicaragua kunnen daarvan mee profiteren want we hebben de
beschikking gekregen over twee uitklapbare evenementenpaviljoens van 4 ½ bij 3 meter.
Er zijn bedrukte en onbedrukte zijwanden, banners en allerlei voorzieningen zoals haringen
en gewichten om een veilige inzet mogelijk te maken. Tevens zijn de twee delen aan elkaar te

2
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H
 et

inleefatelier

R
 ondje

Helmond

D e afgelopen drie jaar is  het inleefatelier ongeveer 60 weken ingezet op scholen. Rijswijk,

3 mei 2015. Dit jaar stond rondje Helmond weer in het teken van de stedenband Helmond-San

Zoetermeer, Doetinchem, Tilburg, Gennip, Maastricht en Helmond werden meermalen

Marcos in Nicaragua. Dat wil zeggen dat elke deelnemer een mooie handgeschilderde vogel

aangedaan.

van balsahout kreeg aangeboden, met wat informatie over de projecten die de werkgroep

Dankzij de bijdrage van Hivos werd het inleefatelier ontwikkeld en al die tijd gratis bezorgd

samen met de gemeente Helmond ondersteunt. ‘s Morgens vroeg om 8.00 uur stonden we

en onderhouden. De komende twee jaar mag de stichting Helmond San Marcos het atelier

paraat om de nieuwe tent van de stedenbanden Nederland Nicaragua op te zetten. Het

opnieuw exploiteren en aan de stedenbanden aanbieden. Nu gaat het ook verder. Iedere

tentdoek van de kraam bestaat uit een drietal sfeervolle foto’s van doorkijkjes in San Marcos

school in de regio kan gebruik maken van het inleefatelier. Het is een speelse manier om

en het dagelijkse leven daar. De tent is op initiatief van de Helmondse Nicaragua-groep

kinderen te laten ervaren hoe het leven is in die andere wereld.

ontworpen en kan in heel Nederland door de andere stedenbanden gebruikt worden.

En zelfs gehuurd worden door particulieren.
Ook de vrijwilligers van Rondje Helmond waren al druk bezig om de mystery post op te zetten.
Bij het ‘Koeiepad’ hadden we een mooi uitzicht op het zompige natuurgebied de Bundertjes
ten noorden van de stad. In de verte hoorden we een eerste wielewaal. Zowel de deelnemers
als de mensen op de mystery post werden goed verzorgd door de vrijwilligers van Rondje
Helmond. Er was koffie, thee, water, koekjes en bananen. De deelnemers konden zo met
nieuwe energie weer verder.
In de ochtend was het goed weer in tegenstelling tot wat voorspeld was. Dus er waren toch
meer deelnemers dan verwacht (hoeveel??). ’s Middags begon het te regenen, maar de echte
die-hards onder de fietsers hielden vol en kwamen op het eind van de middag helemaal
verregend maar met goede zin aan bij de mystery post.
Ons doel als werkgroep was om weer zoveel mogelijk mensen op de hoogte stellen van onze
activiteiten. Dit doel was bereikt en daarbij hebben we nog een leuke dag gehad.

4
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V
 rijmarkt

opening Weverspark

m
 et

kraam op het zomerspektakel

Ter gelegenheid van de opening van het Weverspark in Helmond werd op 30 mei een vrijmarkt

Zomerspektakel

georganiseerd.

werd het toch nog een mooie dag voor de mensen van de stichting Helmond – San Marcos.

werd helaas een water/windspektakel maar ondanks het slechte weer

Vanuit de Stichting kwam al snel het idee hieraan mee te doen, om ons op een andere manier

Omstreeks 9.30 uur werd de kraam gevuld met kunst en vogeltjes uit Nicaragua, boekjes,

te presenteren dan we gewoonlijk doen. Namelijk door het verkopen van tweedehands

pamfletten en natuurlijk de grabbelton van Jeanette niet te vergeten. We konden aan de

goederen ten bate van onze projecten.

bezoekers laten zien waar we voor staan binnen het samenwerkingsverband met San Marcos.

Alle vrijwilligers van de Stichting hebben spullen aangeleverd die verkocht konden worden.

Diverse projecten zoals alle kinderen naar school, onderkomen voor dakloze oudere, toerisme

Enkele spullen waren zo uniek dat deze zelfs via Marktplaats en een veilingsite zijn verkocht.

werden toegelicht. En ondanks het weer was het toch gezellig druk op deze goed opgezette

De spullen die niet waren verkocht tijdens de vrijmarkt konden we nog diezelfde dag afleveren

markt en op het einde van de dag was de grabbelton dan ook helemaal leeg.

bij

MOV

Stiphout

in

Nee, we hadden geen

Helmond die een week

gebrek aan belangstelling

later ook een rommelmarkt

en het meedoen aan

organiseerde.

dit

Zo konden we zonder

misschien voor herhaling

problemen en met een

vatbaar. Ja we kunnen

gerust hart aan deze

wel zeggen dat we een

“onderneming” beginnen.

natte

We kunnen, ondanks het

gezellige dag achter de

slechte weer, terugkijken

rug hebben.

Zomerspektakel

maar

leuke

is

en

op een geslaagde dag.
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d
 rakenboot festival

actief betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking, uitgenodigd om deel uit te maken van
hun ”eigen” continent. Negen organisaties uit onze stad namen hieraan deel.

Het

weekend van 13 en 14 juni stond het centrum van Helmond in het teken van het

Als gevolg van ruimtegebrek (er werd enthousiast door heel Helmond en verre omstreken

Drakenbootfestival. De organisatie ervan was in handen van de plaatselijke Rotary.

gereageerd op de oproep om deel te nemen) moesten we kramen delen met elkaar. Aan een

Een sportieve strijd op het water in Vikingachtige, bijna angstaanjagende, boten; een

kant is dat jammer omdat je graag voluit wilt tentoonstellen, aan de andere kant was het een

trommelaar + een stuurman + 16 roeiers/ peddelaars was de standaardbezetting van een

bij uitstek fijne gelegenheid om samen te werken.

boot. Op beide dagen streden bedrijventeams, maar ook buurtverenigingen en politici met

Helmond - SanMarcos deelde de kraam met onze zusterorganisatie Pater Toon Gruijters, actief

en tegen elkaar op

in Brazilie.

“de Knaal” bij het Havenplein . Overigens was er niets Vikingsachtig aan:   een drakenboot-

Samen kunnen we terugkijken op een ontspannende dag met veel aanloop en vele fijne

wedstrijd is sport die vanuit China is overgewaaid naar Europa en kent in Nederland inmiddels

gesprekken met geïnteresseerde bezoekers. Een ieder die we iets hebben kunnen bijbrengen

veel aanhang.

over onze activiteiten,
over het bewustzijn van
dat

er

zijn

die

wereldburgers
het

minder

gemakkelijk hebben dan
wij, draagt in principe een
klein “informatiezaadje”
met zich mee in richting
van zijn gezin, werk,
vereniging enzovoort .
Bewustzijn
nastreven

dat

wij

heeft

een

lange adem nodig.
Om die reden is het van
belang dat dit soort
evenementen er zijn en
dat wij present kunnen
zijn met ons verhaal.
Het festival werd uitgebreid met een Wereldmarkt op de beide kanten van het kanaal.

In veel opzichten een

De continenten Azië, Afrika, Amerika en Europa stonden centraal op deze markt. Een mix van

mooie en een sportieve

typische bij een werelddeel behorende amusement, eten, drinken, shoppen en info werd op

dag.

deze markt gebracht.

Volgend jaar weer.

Via onze koepelorganisatie Stichting HelMondiaal werden de Helmondse organisaties, die

8

San Marcos BULLETIN Maart 2016

San Marcos BULLETIN Maart 2016

9

DE

KLOKKEN VAN SAN MARCOS

M
 aandelijkse

digitale nieuwsbrief

In de voorbereiding van het werkbezoek aan San Marcos in september 2015 (zie elders in

De wereld is aan het veranderen en wij veranderen mee.

dit bulletin) kwamen we tot ontdekking dat de klokken in de toren van San Marcos onze

Enkele jaren geleden hebben we onze website bij u geïntroduceerd zodat u op de hoogte kon

bijzondere aandacht verdiende.

blijven van onze activiteiten.
Inmiddels hebben we ook stappen gemaakt op Social Media; Twitter en Facebook worden

De huidige digitale wereld was de veroorzaker(!) van het gegeven dat we er achter kwamen

actief door ons voorzien

dat de klokken van de kerk in San Marcos waren gemaakt bij Eijsbouts in Aarle Rixtel in de

van

jaren vijftig van de vorige eeuw. Alhoewel geen Helmond waren we er toch trots op dat uit

informatie is ook weer terug

onze omgeving deze klokken geleverd waren aan onze zusterstad.

te lezen op onze website.

informatie.

En

deze

Begin 2015 is het idee
Het Regionaal Historisch

geopperd om een digitale

Centrum

nieuwsbrief uit te brengen.

Eindhoven,

waar ook de Helmondse

Met een digitale nieuwsbrief

archieven

onder

bereik je een nog grotere

bleek

doelgroep, kun je sneller

verschillende stukken in

inspelen op de actualiteit en

bezit te hebben over de

indien nodig kun je deze ook

bestelling en levering

op papier uitgeven.

gebracht

van

zijn,

deze

klokken.

Afschriften daarvan zijn

In maart 2015 was de eerste

via de digitale weg naar

editie een feit en sindsdien

ons toegekomen.

hebben we maandelijks een
nieuwsbrief uitgegeven.

In ons werkbezoek in september hadden we om die reden dan ook belet gevraagd bij de

Deze nieuwsbrief wordt per

pastoor van San Marcos.

e-mail verzonden en wordt

Helemaal verrassen deden we hem niet, want hij uit eigen studie in het kerkelijk archief al zelf

op onze website, Twitter

opgemerkt dat er een relatie met Nederland was. Maar toch was het ook voor hem bijzonder

en Facebook gepubliceerd.

dat het uitgerekend uit een dorp onder de rook van Helmond kwam.

Inmiddels

De meegebrachte documenten waren voor de pastoor een welkome aanvulling in zijn

nieuwe

archief.

ons daardoor gevonden.

En vanaf dat moment was het geluid van de klok in San Marcos voor ons een beetje

Met deze digitale nieuwsbrief

Helmond.

houden
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we

niet
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alleen u, maar ook het college van B&W van Helmond, collega stedenbanden in Nederland,

Dit

organisaties in Helmond en vele anderen op de hoogte van onze activiteiten in Helmond en

bijzonder concert op het

de ontwikkelingen in San Marcos.

programma. Op zondag 26

Zo hebben we bijvoorbeeld naar aanleiding van ons werkbezoek in september een special

juli verzorgden het Hong

uitgegeven met een kort verslag over dit bezoek. Maar ook voor onze November Nicaragua

Kong

Maand verscheen een speciale editie geheel in te teken van deze themamaand met oa een

Orchestra

interview met de Burgemeester van San Marcos.

Kong Symphonic Choir een

jaar

stond

Youth
en

er

een

Symphonic
het

Hong

bijzonder optreden op het
Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen?

Carat-paviljoen in Helmond.

Stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@helmond-sanmarcos.nl en u krijgt de eerst volgende

Dit jeugdorkest en koor uit

editie van ons per e-mail toegestuurd.

China heeft gedurende het
optreden prachtige muziek ten gehore gebracht.

C
 arat

Deze internationale samenwerking op het muzikale terrein is aanleiding geweest voor de

concert 26 juli 2015

Carat-organisatie en HelMondiaal om de handen in een te slaan en ook andere aspecten van
internationale samenwerking in de stad te laten zien.

Op alle zon- en feestdagen van begin mei tot en met eind september vinden er op het Carat-

Voor, tijdens en na het concert stonden rond het paviljoen kramen van 9 organisaties uit

Paviljoen, in stadswandelpark de Warande in Helmond, Carat-Concerten plaats.

Helmond die werken aan ontwikkelingssamenwerking.

Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek.

Het weer was fantastisch en zo was ook de stemming onder de standhouders en de bezoekers

Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedurende deze periode een concert op het

van de concerten. Tijdens ons werk konden we meegenieten van de muziek die werd

karakteristieke Carat-Paviljoen. Op alle concertdagen vinden er drie optreden plaats, die elk

gespeeld.

ongeveer drie kwartier duren. De vaste aanvangstijd is 12:00 uur en het programma is rond

Een goede combinatie van internationale samenwerking op lokaal niveau.

16:00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.
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“
 Wat

fijn dat er mensen zijn die zulk goed
werk doen”

Bij woonzorgcentrum Alphonsus mochten we de muren van de gangen opvrolijken met onze
foto’s van San Marcos en zijn inwoners.
De reacties daar waren hartverwarmend. “Wat fijn dat er mensen zijn die zulk goed werk doen”

De

werkzaamheden van de stichting onder de aandacht brengen van de inwoners van

Helmond en de regio.
Hoe doe je dat, zonder dat dat mensen gericht naar je op zoek gaan en toch de informatie
krijgen die ze eigenlijk niet verwachten.
Een vraag die we ons eigenlijk pas achteraf hebben gesteld. Want zo verging het onze 3 (foto)
tentoonstellingen in Helmond. Op 3 locaties in de stad hebben we de inwoners “onbewust”
geïnformeerd.
Onder de viaductdoorgang van de Traverse / Smalle haven bij de Hema bijvoorbeeld.
Daar hangen foto’s van een van onze werkbezoeken aan San Marcos. Dagelijks komen hier
honderden mensen langs die al dan niet getriggerd worden door de kleurrijke foto’s van het
straatbeeld van San Marcos.
In de etalage van de oude bibliotheek aan de Markt in Helmond (vlak naast de C&A) mochten
we reproducties van Nicaraguaanse kunstenaars en foto’s van San Marcos tentoonstellen.
Vrijwilligers, bewoners en bezoekers waren het met elkaar eens. Het mooie bij deze locatie
was de connectie met ons ouderenhuis Horizonte in San Marcos, waarvan de bewoners een
prominente plek innamen bij de ingang van dit gastvrije woonzorgcentrum 2014 zal er weer
een overleg plaatsvinden.

T
 oeristische

fietsroute “TRIANGULO DE ORO”
DE GOUDEN DRIEHOEK

San Marcos heeft zijn toeristische fietsroute. De eerste van Nicaragua. Op 15 augustus vond
de inauguratie plaats.Een gezamelijk project van:  
De gemeente San Marcos, PELLAS, het bedrijf dat toeristische activiteit ontwikkelt, INTUR, het
Nicaraguaans Instituut voor Toerisme en de Universiteit van Handelswetenschappen.
Na ons werkbezoek hebben we artikelen uit San Marcos toegevoegd aan de etalage. Onze
banner hing prominent in zicht en ook hier trokken de kleurrijke items veel bekijks.
We kregen hierop veel positieve reacties.
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De Gouden Driehoek. Naar de streek tussen Jinotepe, Diriamba en San Marcos. Een circuit
met gevarieerde mogelijkheden en 2 trajecten: een van 13 en een van 31 kilometer. >>
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Voor

gezinnen

en

kinderen,

voor

beginnende

mountainbikers

en

TREINSTATION
IN SAN MARCOS

De titel doet vermoeden dat het mogelijk is om onze zusterstad San Marcos per spoor te
bereiken.

ook voor meer ervaren

Das war einmal.

crossers. En het werkt

De burgeroorlog in de jaren 70/80 van de vorige eeuw heeft zijn tol ook geëist op he vlak van

blijkbaar. Er melden zich

de infrastructuur in het land. De spoorwegen zijn opgeheven om het staal te gebruiken voor

nu al fietsers uit Costa

oorlogstuig.

Rica. Daar wordt duidelijk

Wat bleef waren bouwvallige stationsgebouwtjes, die langzamerhand de tand des  tijds niet

al langer gefietst.

doorstonden. Op een enkele uitzondering na zijn de meeste gebouwen afgebroken.
Zo niet in San Marcos. Het gebouw, aan de oostkant van het centrum,  was niet in al te beste

Inderdaad: Een groter aantal bezoekers mag die toeristische mogelijkheden van San Marcos

staat maar nog in gebruik. Tot voor kort als brandweerkazerne.

ontdekken en waarderen. Daar gaat het ook om bij het project CAMINANDO JUNTOS (zie
pagina 2). Maria Jose Alaniz van PELLAS zegt het zo: Als je het hebt over San Marcos, dan heb

In samenspel met verschillende partijen is in San Marcos ingezet op een (economische)

je het over het hart van het plateau. Daar zijn die oorspronkelijke weggetjes en paden, daar

ontwikkeling op het terrein van toerisme.

liggen nog die oude koffieplantages, in dat landschap, met die begroeiing en dan dat klimaat.

Onderzoeken hebben aangetoond dat er potentieel is voor San Marcos op het gebied van

Dat is ook San Marcos.

toerisme. In de afgelopen jaren is er een stevig programma uitgevoerd om toe te werken naar

Rina Medina is bij de gemeente San Marcos verantwoordelijk voor de trek van toeristen.

een verbeterde positie van San Marcos op

Zij ziet in het runnen van zo’n fietscircuit een volgende stap in de projecten van San Marcos

deze markt.

met steun van Helmond: Investeren in infrastruktuur. Bedrijfsopzet verbeteren. Opleiden van

Opleidingen

mensen. Opzetten van een toeristische markt. Net zoals die openbare inschrijving binnenkort

mogelijkheden creëren voor startende

voor stadswinkeltjes en eettentjes bij het oude gerenoveerde treinstation. Er zal veel te doen

(jonge) ondernemers, beroeps onderwijs

zijn en veel te zien.

waren elementen van dit programma.

Daarom ook die fietsers.

Maar ook de fysieke kant werd aangepakt

voor

de

horeca,

Laat maar komen. De

met als uitgangspositie het gerenoveerde

Alcadesa van San Marcos

stationsgebouw.

zet zich er voor in.

Uit de verschillende foto’s kunt u afleiden
dat de stad San Marcos er een fantastisch

Voor meer informatie

evenementenhal

en foto’s kijk op onze

dat als middelpunt gaat fungeren van

bij

heeft

gekregen,

Facebookpagina:

toeristische activiteiten. Een winkel- en

https://www.facebook.

een evenementenplein voor optredens en

com/HelmondSMarcos

voldoende horeca complementeren het
ontwikkelingsprogramma. >>
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uitmaken van het Nicaraguaanse onderwijssysteem. In de departementale hoofdsteden zullen
de ‘Escuela de Oficio Municipal’ binnen een aantal jaren kunnen doorgroeien naar regionale
vakscholen, waarin vooral de kostbare cursussen, waarvoor veel investeringen zijn benodigd,
zullen zijn ondergebracht.
In totaal zijn in 2014 in San Marcos de volgende resultaten behaald:
•

Aantal cursussen: 25

•

Aantal begunstigde vrouwen met certificaat: 148

•

Begunstigde mannen met certificaat:450

•

Totaal begunstigden met certificaat: 598

In 2015 zijn er naar schatting 466 begunstigden waarvan 261 vrouwen en 205 mannen. De
exacte cijfers moeten nog aangeleverd worden.
Er is nog een fase in de planning, namelijk het verbinden van de omgeving van het
stationsgebouw met het stadshart, het plein voor de kerk. Er wordt gerekend aan een project
om een (wandel)boulevard te creëren tussen die beide. Dat biedt dan ook de mogelijkheid
om enkele historisch panden te renoveren.

De gemeente biedt vakcursussen aan op het gebied van: het aanleggen van elektriciteit,
autotechniek,

koken/banketbakken,

computervaardigheden, sieraden maken,
metselen, houtbewerking etc. Het is een
modulair aanbod met een oplopend niveau.

De
vakcursussen in San Marcos/Nicaragua.

Met ingang van 2014 zijn in Nicaraguaanse gemeenten lokale vakopleidingsinstituten ‘Escuela
de Oficio Municipal’gestart. Hierbij werkt de gemeente samen met INATEC, het Nationale
Instituut voor Beroeps/Vakopleidingen in Nicaragua. Deze lokale vakopleidingsinstituten
organiseren kortlopende vakcursussen voor ‘empiricos’, praktijkmensen met ervaring maar
zonder diploma/certificaat, en voor jongeren naast hun middelbare schoolopleiding of vaker
voor jongeren die al eerder het reguliere onderwijssysteem hadden verlaten.
De cursussen dienen aan te sluiten bij de lokale economie en zijn voor de deelnemers gratis.
Elke gemeente krijgt per jaar een taakstelling om een x aantal (gemiddeld tussen de 300
en 1.000) praktijkmensen te bereiken. INATEC certificeert de vakopleidingen op basis van
onderwijscurricula. De werkgroep Helmond San Marcos ondersteunt deze vakopleidingen.
Voor de Nicaraguaanse regering is dit een start om lokaal zoveel mogelijk jongeren en praktijk
mensen te bereiken. Op termijn zullen deze ‘Escuela de Oficio Municipal’ structureel onderdeel
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Men kan dus een aantal cursussen na elkaar
volgen en deelcertificaten ontvangen. De
delegatie bezocht de Casa de Cultura waar
deze cursussen worden gegeven. Op het
moment van ons bezoek werd een cursus
‘sieraden maken’ gegeven. Hier namen
ongeveer 15 enthousiaste jongeren aan
deel.
De volgende dag waren we aanwezig
bij het uitdelen van de diploma’s aan de
kandidaten die hun cursus met succes
hadden afgerond. Het was een feestelijke
bijeenkomst waarbij de delegatie samen
met de burgemeester en locoburgemeester
de diploma’s mocht uitreiken aan de trotse
en blije afgestudeerden.
San Marcos BULLETIN Maart 2016
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H
 ogar

de ancianos Horizonte 11 jaar

Uiteindelijk werd deze papier-maché pop stukgeslagen en kwamen de snoepjes tevoorschijn.

Tijdens het bezoek van de delegatie uit Helmond in september 2015 hebben we samen met
de bewoners en personeel het jubileum gevierd.
Connie, de directrice, had met de bewoners gesproken over het feest dat we samen wilde
vieren. De bewoners stelden zelf voor: lekker eten met een groot stuk kip en dansen. En zo is
het ook gevierd.
Tijdens ons eerste bezoek aan Horizonte bleek dat de uitrusting van de keuken erg versleten
was. Dus het  cadeau werd alles voor de keuken, van bestek tot borden, van handdoeken tot
pollepels. Ook werd een tiental muskietennetten aangeschaft. Het dansen rond de piñata,  
een pop met dulces, was vermakelijk.

Veel bejaarden werden erg snel in het verstoppen van de buit. Ook stonden we samen stil bij
de grote foto van Lies en al het goede wat ze voor Horizonte heeft gedaan. Het feestmaal in
de eetzaal werd vooral in stilte verorberd. De grote kippenpoten vulden de nieuwe borden.
Het was voor ons een feest om naar te kijken en om mee te helpen.
De leiding van Horizonte heeft het goed voor elkaar. Acties worden gesteund door de gemeente
en de inwoners van San Marcos. De staat draagt bij aan voeding en het personeel. Tijdens de
rondgang zagen we dat de staat van onderhoud matig was en bijvoorbeeld de regenafvoer niet
afdoende en versleten leek. Tijdens ons bezoek nog hebben we nieuwe afvoeren en dakgoten
laten monteren en voor
ons

vertrek

hebben

we het mooie resultaat
gezien.

De

komende

jaren zal de stichting
Helmond San Marcos
bijdragen
onderhoud.

aan

het

Bewoners

en leiding waren blij met
deze vorm van hulp. Zo
gaan we door in de geest
van Lies van Mierlo. De
foto’s spreken voor zich.
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W
 ERKBEZOEK

AAN SAN MARCOS SEPTEMBER 2015
Alhoewel

er een uitgebreid verslag van

In het verslag van het werkbezoek is een overzicht gegeven van de bereikte resultaten.
Beleving

is verschenen (www.helmond-sanmarcos.

Graag wil ik nog stilstaan hoe we het bezoek hebben beleefd.

nl) toch nog een paar details van het

De verwachtingen waren hoog gespannen vanwege de positieve sfeer in het werkbezoek in

werkbezoek aan onze vrienden/ collega’s in

2013 en ook het bezoek van de burgemeester van San Marcos, Julinda Tellez, aan Helmond

San Marcos in september 2015.

in juni 2014.
Citaten uit het verslag 2015:

Zo’n werkbezoek vergt veel voorbereidingen.
Dus is het niet verbazingwekkend dat de

“De juiste snaar raken, begrip hebben voor eigenheid: begrippen die even zo van belang zijn als de

eerste bewegingen daaromheen al stammen

inhoudelijke aspecten.’

uit januari 2015.
Door het Landelijk Beraad Stedenbanden

De verstandhouding met het huidig gemeentebestuur van San Marcos is zonder meer fantastisch

Nederland Nicaragua werd een en ander in gang gezet; in mei / juni 2015 werd duidelijk dat

te noemen. Van meet af aan bij de kennismaking in 2013, gevolgd door het werkbezoek van Julinda

er geen gezamenlijk (alle stedenbanden) werkbezoek zou worden georganiseerd.

Tellez aan Helmond in juni 2014 en gecombineerd met de alerte reacties in email, sms, facebook is

Vanaf dat moment stonden we er alleen voor: een totaal andere dimensie; bijzonder leerzaam.

er een vertrouwensband ontstaan.

Samenstelling van de groep, vliegtickets, auto, logies en vanzelfsprekend: waar gaan we het

Onderdeel van die band is zeker dat van onze kant het wijzende Nederlands vingertje niet tot onze

over hebben.

uitrusting behoort en dat we ook begrip hebben voor de politieke verhoudingen.

Enkele leden van de groep besloot om er een vakantie aan te plakken, een ander maakte er
Julinda en haar team zien kans ondanks alle druk om de gesprekken/ bezoeken in een ontspannende

een korte trip van zeven dagen van.

sfeer te laten verlopen, een sfeer te creëren waarin geen woorden op goudschaaltjes behoeven te
Programma

worden gelegd.

Van het vorig werkbezoek in 2013 lagen er nog aandachtspunten, gerelateerd aan de projecten

Voor ons is het goed dat we merken dat we elkaars gelijke zijn; die onvermijdelijke afhankelijkheid

in het kader van het programma  Caminando Juntos. Het werkbezoek kreeg daardoor ook een

is een puur zakelijk aspect”.

hoog gehalte van het bekijken van de resultaten van dat programma. Hoog op de agenda
stond Horizonte, alsmede de discussie over de toekomst van de relatie met San Marcos.

Het zal geen verbazing weken dat we als groep hebben geconstateerd dat we nog veel voor

Vanuit een hoeveelheid aan informatie werden de doelstellingen van het werkbezoek als

elkaar kunnen betekenen.

volgt samengesteld:

Buiten alle officiële gesprekken om hebben we toch nog kans gezien om meer van het land

•
		
•
		
•
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Versterking van de contacten, gemeentelijk, bestuurlijk en met de NGO’s en de
directie Horizonte;
Kennisnemen van de afgeronde en in uitvoering zijnde projecten; kennisnemen
impliceert dan ook beoordelen;
Proeven met name bij het gemeentebestuur hoe de toekomstige invulling van de
relatie inhoud kan worden gegeven.
San Marcos BULLETIN Maart 2016

te zien. >>

SPREEKt HET WERK VAN DE STICHTING HELMOND-SAN
MARCOS U AAN, DAN KUNT U UW BIJDRAGE STORTEN OP:
REKENINGNR. NL34 ABNA 0819 789 240 ABN-AMRO T.N.V.
HELMOND-SAN MARCOS.
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onderwijsprojecten mee samen werken. Ze nam ons mee naar haar boerderij, gerund door
haar dochter en haar partner, in de buurt van de grote stad Juigalpa. Ook deze stad en de
stad Boaco mochten we bekijken met fantastische uitzichten op de bergketens in midden
Nicaragua.

Bijvoorbeeld een bezoek aan het dubbele vulkaaneiland Ometepe in het meer van Nicaragua
met een veerboot, welke oorspronkelijk ( in de jaren 60/70 van de vorige eeuw) de verbinding
tussen vasteland en Schiermonnikoog in stand hield.
Of een bezoek aan de stad Esteli, waar we ontvangen en rondgeleid werden door Katy, die in
2013 en 2014 de muurschildering verzorgde op de scholen in Helmond.
Of een dag op stap Anna Darling, presidente van de ngo Acidisam, waar we in de

Of een dagje Pacific, aangeboden door het gemeentebestuur van San Marcos; zwemmen
in de grote oceaan; die Hollandse witte lijven moesten stevig ingesmeerd worden, wat veel
vrolijkheid opwekte bij onze Nicaraguaanse collega’s: de marinada van de dag!!
Afsluitend
Het was een waardevol bezoek, zowel inhoudelijk als relationeel.
Het was een intensief bezoek en het gaf veel energie om verder te gaan.
Een aspect moet ik nog benoemen: Horizonte.
We hebben het 10 jarig bestaan van Horizonte (in 2014) nog een keer gevierd door samen
met de bewoners en de staf een gezellige middag (het pinatafeest) te hebben en daarna
met elkaar te smullen van een fantastische maaltijd. Maar bovenal hebben we samen de
band aangetrokken en zullen we Horizonte als vanouds gaan steunen in het onderhoud >>
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van het gebouw. Tijdens ons bezoek zijn de dakgoten gerepareerd en hebben we de

de basisschool ’t Hout en basisschool Talentrijk

keukeninventaris aangevuld dan wel vervangen. De blijdschap waarmee men je tegemoet

op de Rijpelberg.

komt, geeft nog meer energie om hier in Nederland ons stinkende best te doen voor die

Op deze scholen is een muurschilder uit

mensen.

Nicaragua met kinderen uit groep 8 bezig om
een schilderij van 5 bij 2 meter te maken over
het thema “alle kinderen naar school”. Kinderen

SAN MARCOS EN HELMOND MAKEN EEN NIEUWE START

leveren de ideeën onder meer naar aanleiding
van de introductielessen en het speciale

In de onlangs gehouden vergadering van de raadscommissie

lesboek. Daarnaast zijn er ook voorleessessies

Internationale Betrekkingen heeft de heer Jan van Aert

over de levensomstandigheden van kinderen

aan de voorzitter het eerste exemplaar aangeboden van

in Nicaragua.

het verslag van het werkbezoek in september j.l. aan San

Op vrijdag 13 november om 13.00 uur op ’t

Marcos.

Hout (Mahoniehoutstraat) en op vrijdag 20

Jan van Aert was delegatieleider bij dit werkbezoek. De

november om 11.30 uur worden de schilderijen

delegatie bestond uit deelnemers van de gemeente en van

officieel onthuld door wethouder Margreet de

de stichting Helmond-San Marcos.

Leeuw.

De korte toelichting van Jan van Aert op dit verslag ging over
het belang van dit bezoek voor de relatie met de stichting en

Tijdens NOVEMBER IS NICARAGUAMAAND is Stichting Helmond-San Marcos gasttwitteraar bij

de gemeente San Marcos.

“0492datzijn wij”, is er de tentoonstelling onder de Traverseviaduct , een prachtig ingerichte
etalage bij de oude Bieb aan de Markt, een extra tentoonstelling in verzorgingstehuis

In de afgelopen jaren is in het kader van het programma

Alphonsus in ’t Hout en er is een Nicaraguawinkeltje ingericht in Jouw Minimarkt Kraam aan

Caminando Juntos veel energie gestoken in enerzijds

de Marktstraat 21.

bewustwording in Helmond en anderzijds in projecten in San Marcos. Die projecten waren
gekoppeld aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, met name armoede
bestrijding , onderwijs en economische ontwikkeling. In de loop van het jaar 2016 zal het
programma Caminando Juntos ophouden; al in 2014 is de discussie gestart hoe de relatie met

IN 2015 ALLE KINDEREN NAAR SCHOOL
DE BESTE PLAATS OM TE WERKEN

San Marcos ingevuld zou kunnen worden na medio 2016.
In het verslag (te lezen op de site van de stichting Helmond–San Marcos) wordt verwoord hoe
de ondersteuning in de toekomst er uit zal gaan zien.
November is Nicaraguamaand
De bewustwording in Helmond en omstreken wordt op verschillende manieren vorm gegeven,
zoals bijvoorbeeld deelname aan beurzen en evenementen.
Het meest in het oog springend zijn deze maand de projecten op twee basisscholen, te weten
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Sinds 2010 loopt dit onderwijsproject van CAMINANDO JUNTOS.

Interview met Julinda, burgemeester van san 		
marcos

In 6 jaar kwamen alle onderwijsregio’s van San Marcos aan de orde.
In 2015 was het de streek rond ESCUELA FUNDACION MATEO XXV en nog twee andere
buurtscholen.

Sinds wanneer ben je burgemeester van San
Marcos

De situatie:
59 kinderen in de basisschoolleeftijd waren daar nog nooit geweest. En veel kwamen er maar

Ik ben gekozen op 04 November 2012. Ik ben

een poosje, af en toe, of bijna nooit.

voor een periode van 5 jaar (tot het jaar 2017).

aangetreden als burgemeester op 16 januari 2013,

Geen zin. Geen vervoer of kleding. Een lege maag. Helpen thuis. Of ouders, die het waarom
van school niet zien. Die er zelf ook nooit waren geweest.

Wat vind je van de stad San Marcos
Ik hou van mijn stad!

De werkwijze:
Uitbreiding met twee schoollokalen. Meer schoolsetjes. Schoolspullen voor alle nieuwe

Want het is een rustige, frisse stad, haar inwoners

kinderen. Kleding of schoeisel.   Waar nodig een maaltijd op school, door ouders bereid.

moedige, mensen met een groot hart.

Beroepsvoorbereiding in de eindgroepen. Bijscholing en training leraren. Intensieve

Een stad die een belangrijke geografische positie heeft, waardoor in het verleden de zeer

begeleiding ouders.

goede gronden alles konden geven aan haar bewoners. Dat is te zien aan de haciënda’s in de

De totale kosten: € 20.830,-- Euro door Helmond, € 20.830,-- Euro door HIVOS

omgeving met al haar gebouwen, uit de tijd dat deze handelscentra waren voor de koffieteelt.

zijn eenvoudige maar hardwerkende, bescheiden en

Een stad vol cultuur en traditie.
Het resultaat:
Van die 59 kinderen in deze regio, die eerder nooit naar school kwamen, waren er 52 in 2015

Hoe zijn de voorbereidingen van het werkbezoek verlopen

op school. Van de zogenaamde risicokinderen, die de school incidenteel bezochten, kwamen

We

er 141 tot regelmatig of vast schoolbezoek. Een aanzienlijke verbetering.

programma

Voor heel San Marcos kan worden vastgesteld, dat in de 6 projectjaren het aantal kinderen,

n a u w k e u r i g

dat het laatste jaar basisschool met een getuigschrift afrondt, met 24 % is toegenomen.

samengesteld en was

hebben

grotendeels

het
heel

gericht

opverbroedering.
Tijdens

dit

bezoek

konden we informatie
delen over de stad, de
mensen, hun gewoonten,
en de vooruitgang die
we hebben bereikt in de
afgelopen jaren vooral
in
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waarin we samenwerken.

Wat vind je van de November Nicaragua maand

In het programma hebben we ook ruimte gemaakt om jullie meer van ons prachtige Nicaragua

Ik vind het geweldig vooral omdat ik weet dat er veel te vertellen is over Nicaragua met

te laten zien.

name San Marcos en op deze manier zullen de lezers/Helmonders meer weten over ons, onze

Ik geloof dat elke dag een vruchtbare was, ik persoonlijk ben zeer blij dat we ervaringen

cultuur, onze tradities, en de inwoners en het stelt ons in staat nationale en internationale

hebben kunnen uitwisselen en mooie momenten konden delen die onvergetelijk voor ons

toerisme bekent te maken.

zijn geworden. Onze vriendschapsbanden zijn versterkt en we voelen ons als familie.

Onze dankbaarheid voor deze ruimte, onze waardering voor jullie hulp.
Jullie zijn erin geslaagd om een verschil te maken.

Op welke thema’s zou de stedenband versterking kunnen betekenen
Onderwerpen, variërend volgens de Human Development Plan als:

Julinda del Socorro Téllez Ampie,

• Onderwijs

Alcaldesa del Municipio de San Marcos

• Versterking van het toerisme.
• Water en waterzuivering.

November Nicaragua Maand

Hoe ervaar jij de stedenband Helmond-San Marcos
De stedenband heeft bijgedragen aan de vooruitgang die we hebben gehad in San Marcos

De November Nicaragua Maand is bij toeval ontstaan en achteraf gezien kijken we op een

in de ontwikkeling van toerisme en onderwijs. Belangrijk is de uitwisseling van culturen en

zeer geslaagde themamaand terug.

dat we weten dat Helmond door de jaren heen zijn solidariteit heeft getoond door tijd en
middelen te delen met degenen die het nodig hebben.

In de loop van 2015 realiseerden we ons dat we in de maand november meer dan gemiddeld

Ik bewonder die inzet en ondersteuning

aan activiteiten en evenementen gepland hadden.
Wat begon met alleen 2 muurschilderprojecten, groeide uit tot een bewustwordingsmaand

Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst van de stedenband

voor inwoners van Helmond en omgeving.

Ik zie een versterkte samenwerking. De toekomst van samenwerking is succesvol, helder en

Op verschillende manieren en op verschillende locaties werden de inwoners Helmond

positief.

geïnformeerd over onze werkzaamheden en projecten.

“San Marcos ligt in het hart van Helmond en Helmond in het hart van San Marcos”.

Tijdens het muurschilderproject op een van de scholen mochten wij bijvoorbeeld een week
lang gebruik maken van een speciaal Twitteraccount die geheel gericht is op de inwoners van

Heb je een boodschap voor de lezers van ons bulletin

Helmond. Via dit account informeren Helmonders hun stadsgenoten over wat er zoal gebeurd

Ze krijgen van ons namens onze gemeente een warme en broederlijke groet!

in de stad en de omgeving. Een mooie gelegenheid om de Stichting extra onder de aandacht

Dank hen voor de tijd die ze besteden aan het lezen van deze nieuwsbrief, want die is goed

te brengen.

besteed,omdat in elke publicatie iets nieuws is te lezen, iets nieuws is te leren.

Via Omroep Helmond mochten we op de radio ons verhaal doen in 2 verschillende uitzendingen.

Probeer iets op te steken van deze nieuwsbrief. Er zijn weinig mogelijkheden om u zo

Daarnaast was er via de geschreven pers veel aandacht voor de muurschilderingen.

nauwkeurig op de hoogte te stellen.

Een andere manier om de Helmonders te informeren was via (foto) tentoonstellingen die op
verschillende locaties in de stad waren ingericht (zie artikel elders in dit Bulletin). >>

Maar ook de zorg die besteed wordt om het beste van ons over te brengen aan uw lezers.
Proficiat aan redacteurs van de stedenband die de publicatie mogelijk maken.
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muurschilderproject

Winkelkraam
Om onze November Nicaragua Maand te ondersteunen hebben wij een winkelkraam
gehuurd bij “Jouw Minimarkt Kraam” in Helmond. Dit is een winkel waar een verzameling aan

De novembermaand was dé Nicaraguamaand 2015,

marktkraampjes is te vinden die je voor een periode kunt huren om je (tweedehands) spullen

georganiseerd door onze werkgroep Helmond San

te verkopen.

Marcos. Een van de belangrijkste activiteiten was
het muurschilderproject voor twee basisscholen
Tijdens ons werkbezoek aan San Marcos hebben we

met

Manuel

de

Jesús

Alániz

Gámez,

een

diverse leuke Nicaraguaanse artikelen gekocht, die we

muurschilder speciaal overgevlogen uit Nicaragua.

in onze winkelkraam verkopen. Ons assortiment varieert

Hij begeleidde de leerlingen van OBS ‘het Hout’

van kalenders, tot houten pennen. Van vogel fluitjes tot

(Mierlo Hout) en ‘Talentrijk’ (de Rijpelberg) met het

tollen. En van nieuwe tot 2e hands spullen.

maken van een unieke muurschildering.

Met de verkoop van artikelen uit onze kraam worden
projecten voor San Marcos ondersteunt.

Manuel werd elke dag ondersteund door een lid

In eerste instantie zou onze winkelkraam alleen in de

van de werkgroep Helmond San Marcos.

maand november geopend zijn, maar door de positieve
reacties en goede afspraken met de eigenaar van de

Op beide scholen werd vooraf informatie gegeven

winkel hebben we besloten onze winkelkraam tot juni

over Nicaragua en de situatie van de kinderen

2016 aan te houden. U kunt ons vinden in het centrum

daar. Naar aanleiding van die informatie maakten de kinderen tekeningen die door Manuel

van Helmond aan de Markstraat 21.

verwerkt werden op grote panelen en die de kinderen inschilderden.

De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag
van 10:00-17:00 uur en op koopzondag

De filosofie van Manuel is om de kinderen zoveel mogelijk zelf de aan de slag te laten gaan
en hun aan het nadenken te zetten. Ze bepalen zelf de kleuren en elke keer wordt voor en na
het schilderen groepsgewijs besproken hoe ze de schildersessie gaan aanpakken, wat goed is
gegaan en wat verbeterd kan worden. >>
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De kinderen van groep 8 van OBS ‘het Hout’ gingen aan de slag met de muurschildering in het

Op OBS Talentrijk hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 geschilderd. Het thema van deze

kinderopvangcentrum ‘de Maraboe’. Daar heeft de school een dependance met een aantal

muurschildering was “solidariteit” en “samen”. Deze kinderen hebben sponsors gezocht voor

lokalen waar deze kinderen les krijgen.

hun schilderwerk.
Zij werden enthousiast gesteund door familie en vrienden. In het totaal hebben ze € 631,50
opgehaald.

De muurschildering werd hier gemaakt in een smalle gang waar alleen ruimte was voor de
panelen en de kinderen.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Hier was het thema “kinderarbeid loze zones” en “alle
kinderen naar school”.
De kinderen waren erg enthousiast en ze kwamen zelfs op een vrije woensdagochtend terug
om het schilderij op tijd af te kunnen hebben. De verkoop van de houten vogeltjes door de
kinderen bracht €269,50 op.

Net zoals de andere jaren was ook deze keer het muurschilderproject op beide scholen
een succes. Wij als werkgroep Helmond San Marcos hopen dat, ondanks de teruglopende
inkomsten, we volgend jaar dit muurschilderproject kunnen voortzetten.
Kinderen leren door dit project over de situatie van kinderen in andere landen en het levert
unieke muurschilderingen op.
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kleurrijke onthulling muurschildering
Vanmiddag, vrijdag 13 november werd in de aula van Basisschool ’t Hout, de muurschildering
onthuld, waaraan in de afgelopen week door 47 kinderen uit de groepen 8 is gewerkt. Het is
dit jaar voor de 10e keer, dat dit muurschilderproject plaatsvindt.
Samen met muurschilder Manuel de Jesús Alániz Gámez, bestuursleden van Stichting
Helmond –San Marcos en alle 47 kinderen uit de groepen 8 onthulde wethouder Margreet de
Leeuw dit indrukwekkende kleurrijke kunstwerk.
Voorafgaand aan de onthulling vertelde Michel Coumans o.a., hoe dit project in samenwerking
met de Stichting Helmond San Marcos tot stand is gekomen. De opdracht, die in dit alles
centraal stond, was: ‘Alle kinderen naar school.’
Wethouder de Leeuw gaf aan, het heel bijzonder te vinden, dat ze hier mocht zijn vandaag.
“Iedere keer is het weer een feest om dit op school te kunnen doen.” Ze bedankte de Stichting
Helmond San Marcos voor de drijvende kracht. Voor het overbrengen van kennis aan de jeugd.

groot uitgewerkt. Alleen maar met wat dunne lijnen. Want de invulling is door de kinderen
zelf gedaan. Manuel gaf adviezen en vertelde over het leven daar. Er werd steeds, afgewisseld
in groepjes van zes kinderen geschilderd. Samen met de leerlingen werkte Manuel aan dit
unieke project. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot.
Dit resulteerde in een prachtig kunstwerk met veelzeggende teksten en kleurrijke tekeningen
die de kern raken. Teksten
als: ‘School is funny,’ ‘Stop
kinderarbeid,’

‘School

is

good en ‘Ik kan naar school’
toonden hoe belangrijk het
is om als kind naar school
te kunnen gaan. Door dit
project worden de kinderen
Het is goed dat de kinderen zich kunnen verplaatsen in een andere situatie. Kinderen krijgen
veel minder kansen daar. Prachtig dat jullie je op een mooie manier hiervoor inzetten.
Zij complimenteerde ook de school.

leven voor de kinderen daar
in Nicaraqua is. Dit zet ze
aan het denken.

De afgelopen week heeft Manuel, een echte muurschilder uit Nicaragua de kinderen
geïnspireerd. Hij maakte een opzet voor het kunstwerk. Alle 47 schetsen heeft hij bekeken en
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Jaarlijks spreken we elkaar over voortgang van projecten, plannen voor de toekomst en waar
kun je elkaar helpen.
In 2015 was Biel an der Reihe om te organiseren, 20 en 21 november 2015. Dat betekent de
dag ervoor de heenreis en de dag erna de terugreis.
Gerard Sonnemans die het boek ‘Het lot van de geluksvogel’ heeft geschreven. Hij liet de
kinderen de rollen spelen van de hoofdrolspelers in het boek. Zo krijgen de kinderen een

Voor de collega’s van Biel was het een bijzondere aangelegenheid in die zin dat ze onze

beeld en kunnen zich verplaatsen in een leven in een land waar luxe, gezondheidszorg en

bijdrage ( uit Jena en Helmond) gingen gebruiken om zowel aan het stadsbestuur als aan de

school niet vanzelfsprekend zijn.

pers ( en dus aan de inwoners van Biel) uit te leggen hoe de samenwerking er uit ziet bij de

De verkoop van de wel bekende vogeltjes wordt in de komende week nog voortgezet. De

andere steden. Het groet verschil is namelijk dat het stadsbestuur van Biel zich wel financieel

opbrengst gaat naar de projecten in San Marcos.

heeft gecommitteerd, maar de stad zelve speelt geen enkele rol. In Helmond en in Jena ligt

Komende week krijgt dit kunstwerk een mooie plek aan de muur in de aula van OBS ‘t Hout.

dat duidelijk anders.

Hetty Aarts

De vrijdagmorgen werd
aan

WERKCONFERENTIE BIEL – JENA – HELMOND

dit

besteed,
de

onderwerp
samen

burgemeester

met
van

Biel en met twee lokale

Sinds 2008 wordt er

samengewerkt met de andere twee partnersteden van San Marcos in

journalisten,

een

maal

Europa, te weten Jena in Duitsland en Biel in Zwitserland.

Frans en een maal Duits!!.

De nauwere samenwerking is ontstaan naar aanleiding van het initiatief van de burgemeester

We hebben onze best

van Jena, Albrecht Schröter, om een gezamenlijk inspanning te leveren voor het opzetten van

gedaan om inzichtelijk

een lokale omroep. Een omroep ook bedoeld om een educatieve taak te hebben.

te

Die omroep is er gekomen, feestelijk ingeluid in april 2009 door de beide burgemeesters en

verbintenis tussen een

een vertegenwoordiger van Biel.

stadsbestuur en een >>
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stichting/ vereniging heel

Deze informatie hebben we stuk voor stuk doorgelopen om af te tasten waar we elkaar kunne

erg effectief kan werken

versterken. Maar ook om te constateren bijvoorbeeld dat wij geen energie moeten gaan

en ook bevorderlijk is

steken in voetbal in San Marcos omdat een andere partij daar volop mee bezig is.

voor de relatie met het

Het voert te ver om alle punten inhoudelijk langs te lopen; het was een zinvolle werkconferentie

gemeentebestuur

in meerdere opzichten: inhoudelijk, maar ook in de relationele sfeer.

van

San Marcos.
De
is

San Marcos kan trots zijn op zulke partners.

vrijdagmiddag
gebruikt

om

voor

te

bereiden

de

avondsessie

ons

Voor het tijdschrift  La Palabra van de collega’s in Biel hebben we een kort artikeltje geschreven

op

over onze belevenissen. Dat wilden we jullie niet onthouden.

en

Kijk op www.bielbienne-sanmarcos.ch en klik door La Palabra dezember 2015.

aansluitend een bezoek
aan een museum ipv een
wandeling (oorzaak: regen, regen en nog eens regen met het vooruitzicht van sneeuw!!!!)

Bezoek kennisfestival in KDK (Kontakt der
Kontinenten) op zaterdag 28 november 2015

In de avonduren was er een bijeenkomst georganiseerd met andere stedenbanden vanuit
Zwitserland over de zin, doelen en perspectief van de activiteiten van stedenbanden. Vanuit

Leden

verschillende gezichtspunten werd deze materie onder de loep genomen; je doet ideeën

soesterberg.

van de stichting Helmond-San Marcos hebben het kennisfestival bezocht in

op, maar geeft ook terug. Vanuit de

Dit zijn jaarlijkse bijeenkomsten van het Landelijk beraad stedenbanden waar alle

Zwitserse collega’s wordt toch met

stedenbandgroepen, particuliere en gemeentelijke,  in nederland voor worden uitgenodigd.

enige naijver gekeken naar de wijze

Hoofdthema is een presentatie van de resultaten en impact van het programma Caminando

waarop wij ( kunnen) werken.

Juntos in Nederland en Nicaragua.
Het programma Caminando Juntos is ontstaan uit een strategische alliantie tussen HIVOS en>>

De zaterdag stond in het teken van
onze samenwerking; er lag een heikel
probleem op tafel, namelijk het (niet)
nakomen van de gedeelde afspraak
om elkaar via een vast protocol te
informeren over projecten etc. Dat moest
uitgesproken worden en tegelijkertijd
discussie over een andere vorm van
info-uitwisseling (nog digitaler!!).
Alle steden hadden eerder een format
aangeleverd met daarin hun lopende
projecten en vooruitzichten.
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LBSNN in 2007. Het prgramma heeft tot doel een impuls te geven aan de lokale economische
ontwikkeling in Nicaragua en het algemene draagvlak voor ontwikkelings-samenwerking in
nederland te versterken.
Daarnaast worden er altijd meerdere workshops gehouden waarbij Nicarauaanse organsiaties
ook bij aanwezig zijn. Zij geven dan korte presentaties over hun projecten, van cijfers en
analyses van bereikte resultaten en impact.
Er kon een keuze gemaakt worden uit twee workshops namelijk:
•

Onderwijs millenniumdoelen in El Rama.
gepresenteerd door: Oniel Toledo, coordinator stedenband stichting in Rama.

•

Vakopleidingen “veeteelt” in San Pedro de Lovago en Beroepsopleiding in Rama.
gepresenteerd door: Elian Gonzales en Rosa Castillo respectievelijk burgemeester
en vice-burgemeester.

Ben Witjes, directeur programma’s en projecten, van Hivos is in zijn intro woord ingegaan op
de huidige en toekomstige rol van ontwikkelings-samenwerking en solidariteit in nederland
en daarbuiten.
Plenair was er nog een presentatie, specifiek over de impact van de “Ecocnomie component”
van C J, door Diedericks Gadea, hoofd kredietafdeling Aldea Global in Jinotega.
Al met al een interessante dag met voldoende momenten om kennis uit te wisselen.

Op tweede kerstdag en op
30 december hebben we
met een paar collega’s van
12.00 tot 20.00 uur een
chalet bemenst, die we
naar eigen goeddunken
konden aankleden. Uit
de foto blijkt wel dat de
presentatie verzorgd was.
Naast ons hamburgers en
tegenover ons wafeltjes;
we hebben de verleiding
kunnen weerstaan en ons volledig gestort op onze taak namelijk het bezoekend publiek info
te verstrekken over onze activiteiten hier en in San Marcos. En ook wijzen op de fantastische
te kopen Nicaragua cadeautjes , die onder en in de kerstboom niet zouden misstaan.
Op de tweede kerstdag was het gezellig druk en hadden we onze handen vol aan het uitdelen
van flyers; en ook gesprekken aanknopen: bewustwording bij uitstek.
De tweede sessie, op een doordeweekse dag, was qua bezoekers duidelijk minder en het was
ook jammer dat niet alle chalets waren bezet, dan gaat er toch iets verloren van de sfeer. Het

WINTERFESTIJN 2015 IN HELMOND

was ook stukken kouder.
Al met al hebben we positief bijgedragen aan de start van een nieuwe traditie in Helmond en
er zijn weer vogeltjes uitgevlogen naar diverse kerstbomen in de stad en omgeving.

Op verzoek van Helmond Marketing hebben we als stichting deelgenomen aan het
Winterfestijn in de laatste weken van 2015.
Het winterfestijn voor de eerste keer in deze vorm georganiseerd in het Havenpark: een
ijsbaan, een crazyriver, muziek, oliebollen, kerstspulletjes, glühwein en ….. een chalet vol met
San Marcos en Nicaragua. Over temperatuur verschillen gesproken!!!!
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O
 nze

stichting financieel steunen met aankopen
op het internet

m
 eer

informatie

In de loop van 25 jaar is er een echte vriendschapsband ontstaan tussen Helmond

Een deel van onze lezers zullen niet onbekend zijn met het winkelen via internet. Een boek,

en San Marcos in Nicaragua. Met uw hulp wordt die band nog sterker.

cd of dvd is tegenwoordig makkelijk via het www aangeschaft. Maar ook een leuke t-shirt, trui

Spreekt het werk van de Stichting Helmond-San Marcos u aan? Heeft u interesse of wilt

of toch dat koffiezetapparaat. En natuurlijk niet te vergeten hotels, treintickets, vliegtickets of

u meer van ons weten? Dat kan telefonisch of per brief bij:

vakanties!
Jan van Dijk, Wilde Wingerd 16, 5708 DC, Helmond Tel. 0492 535652
Vanaf nu kunt u met deze aankopen ook een financiële bijdrage leveren aan onze Stichting.

Jacqueline van de Ven, 1e Haagstraat 83, 5707 XN, Helmond Tel. 0492 541622

Kosteloos! Zonder (extra) investering van de stichting of van u.

Charles de Theije, Randweg 22, 5754 RL, Deurne Tel. 0493 322348
Luurt Boonstra, Kaukasus 26, 5706 PL, Helmond Tel. 0492 529308

Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is een account aanmaken bij onderstaande website en

Jan Balvers, Einthovenstraat 16, 5707 EG, Helmond Tel. 0492 538624

uw internet aankopen via dit account te realiseren.

Ruud van Tour, Blauwborst 3, 5754 CZ, Deurne Tel. 0493 842653
Makka Haane, van der Brugghenstraat 9, 5708 CA, Helmond Tel. 0492 475168

Goededoelshop.nl
Bij Goededoelshop.nl kunt u winkelen bij ruim 300 grote internetwebshops. Een % van uw
aankoopbedrag (excl btw) gaat naar het door u gekozen goede doel. U betaald niks extra!

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

Hoe het werkt?
Maak een account aan op goededoelshop.nl
Kies als goede doel Stichting Helmond San Marcos, deze wordt dan gekoppeld aan uw
account
Wanneer u nu iets wil kopen via internet logt u eerst in op uw account en vervolgens zoekt

Dat kleurige balsahouten vogeltje uit Nicaragua

Of die mooie verjaardagskalender

u de betreffende winkel op. U doet uw aankopen zoals u gewend bent en Goededoelshop.nl
Deze publicaties worden gesponsord door:

regelt de rest.
Onze rechtstreekse goede doelen pagina is bereiken via:
http://goededoelshop.nl/goede-doelen/helmond-san-marcos/
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