voorwoord
Het wordt na dik tien jaar alweer mijn laatste voorwoord. Misschien mag ik nog eens een
nawoord schrijven over die 10 jaar. Het was als het weer: soms wind mee, soms tegen, soms
in de vorm van een briesje, andere keren windkracht 10.
Voor U ligt een verzameling van allerlei zaken die dit jaar gespeeld hebben of nog een
vervolg krijgen. Voor mij was het hoogtepunt de gesprekken met de burgemeester van San
Marcos. Daar voelde ik de kracht van onze stedenband en de mogelijkheden in de toekomst.
De alcaldesa Julinda is herkozen en dat is er fijn. Onze contacten kunnen snel tot resultaten
leiden want we kennen elkaars mogelijkheden. In dit blad staan een aantal opzetten. En
verder is te zien dat er veel is gebeurd. En we zoeken naar nieuwe eigentijdse invullingen. De
Global Goals eisen dat ook van ons. We hopen dat U ons blijft steunen want zonder uw hulp
kunnen we niet spreken van een band en zeker niet van een stedenband. Dank in ieder geval
voor alle steun, aanmoediging en enthousiasme.
Charles de Theije
Het “stokje” wordt overgenomen en met volle wind in de zeilen gaan we verder.
Met ieders inbreng is er een koersdocument tot stand gekomen, wat ons moet helpen om
te bepalen waar onze focus moet liggen. En deze focus wordt ook mede vorm gegeven en
bepaald door San Marcos. Immers het is hun ontwikkeling en toekomst, zij zijn eigenaar.
5 juli 2017 was het 38 jaar geleden dat Nicaragua bevrijd werd en ze hebben een lange weg
moeten gaan, en nog kan en mag je kritisch zijn.
Wij hopen dat we in goede samenspraak en respect voor ieders overtuigingen ook de
komende jaren deel mogen zijn van dat proces.
Ruud van Tour
Voorzitter
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Nicaragua op de kaart zetten

Supertrots zijn we op de vermelding van onze stedenband met San Marcos in dit belangrijke
reismagazine.

Mensen

in Nederland bewust maken van het leven, de cultuur en gewoonten van een

bevolking in een land dat bijna 9000 kilometer verder op ligt in een ander continent.

Natuurlijk hebben we een exemplaar meegenomen tijdens ons werkbezoek in San Marcos in
juli dit jaar en deze overhandigd aan burgemeester Julinda Tellez van San Marcos.

Een land waar Nederland ongeveer 6x in past qua oppervlakte, maar met z’n inwonersaantal
 ilmdagen op OBS het Hout
F

(6 miljoen) 3x Nederland kan vullen.
Een land waar toerisme en
infrastructuur nog in de

Het was spannend in februari op de basisschool het Hout want groep zes deed mee aan onze

kinderschoenen staan.

nieuwe documentaire film. De grote zaal van de Geseldonk was beschikbaar. Daar bouwde
de filmploeg van Theo van de Kerkhof de studio. In opdracht van de LBSNN-Platforma werd

Dat kunnen we niet alleen.

deze documentaire opgenomen over het Inleefatelier. Met behulp van de korte instructie- en

Dat kunnen we een beetje

promotiefilm kunnen de ouders en leerkrachten een idee krijgen van het gebruik en nut van

met hulp van de andere

het atelier.

12

Kinderen van Mevrouw Nicole de Jong speelden gewoon zichzelf en van spanning was nog

stedenbanden

met

Nicaragua in Nederland.

nauwelijks sprake. De meester probeerde de leerlingen Spaans te leren, de bankdirecteur telde
zijn geld en de bonen werden gesorteerd. En Theo maakt van al die opnames een mooi en

En daarom moet je soms

duidelijk geheel. Wilt U de film bekijken dat kan. De toegangscode is nog wat ongebruikelijk

wegen zoeken buiten de

maar is zeker het proberen waard.

gebaande paden. Aandacht
vragen

voor

de

unieke

stedenbanden die er zijn
met Nicaragua op een hele andere manier dan je gewend bent. Niet alleen in je eigen stad,

Code:
Promotiefilm: HYPERLINK “https://youtu.be/7nqgSIspkeg”https://youtu.be/7nqgSIspkeg
Instructiefilm: HYPERLINK “https://youtu.be/IbwjjfxpqpQ”https://youtu.be/IbwjjfxpqpQ

maar ook ver daar buiten.
Vorig jaar hebben we contact gezocht met de redactie van het Columbus Magazine.
Een reismagazine die zich vooral richt op reizen buiten de gebaande paden.
En met succes.
Op 3 januari jl verscheen editie 62 met daarin de reisbucketlist 2017. Nicaragua staat daarin
op plaats 61 (pagina 130-131).
Het artikel bestaat uit een interview van 2 pagina’s met Stef Biemans (bekend van zijn TV
programma’s over Nicaragua voor de VPRO) over zijn ervaringen met en het leven in Nicaragua.
En in de redactietip wordt als een van de aanraders het levendige San Marcos genoemd.
Citaat “breng een bezoek aan het gerestaureerde treinstation, waar leuke winkeltjes zitten en
ga fietsen op een van de 2 routes van Triangulo de Oro”.
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Ondersteuning uit verschillende hoeken

Groot was onze vreugde toen we kregen te horen dat we € 1000 mochten meenemen
naar San Marcos voor de reparatie en aanleg van de zonneboiler. We hebben het bedrag

Vorig jaar schreven we al dat we, gezien de veranderingen m.b.t financiële hulp aan

persoonlijk overhandigd aan Conny de directrice van Horizonte die natuurlijk heel blij was

ontwikkelingssamenwerking vanuit de overheid, op zoek zijn gegaan naar andere bronnen

met deze bijdrage.

om onze projecten te kunnen blijven uitvoeren.

Inmiddels kunnen de bewoners van Horizonte weer genieten van een warme douche.

Een van de succesvolste stappen die we hebben gemaakt is wel het inzamelen van lege

Winkelen en doneren tegelijk

inktcartridges op diverse locaties in Helmond. In 2017 hebben we al bijna €300 kunnen

De feestdagen komen er weer aan en steeds meer cadeaus worden online gekocht.

bijschrijven voor onze projecten. En nog steeds kunt u uw lege inktcartridges blijven

Wist u dat u met uw online aankopen onze stichting zonder extra kosten financieel kunt

doneren.

ondersteunen? Een % van uw aankoopbedrag wordt als donatie op onze rekening gestort
zonder dat het u iets extra’s kost. Het enige dat u hoeft te doen is uw aankopen te laten

Woont u niet in Helmond? Geen probleem. Op de website van Recycleclub kunt u

verlopen via HYPERLINK “http://helmond-san-marcos.doelshop.nl/”http://helmond-san-

inzamelenveloppen bestellen waarmee u kosteloos uw lege inktcartridges aan ze kunt

marcos.doelshop.nl .

versturen. De vergoeding wordt dan op onze rekening bijgeschreven. Het webadres is:

U maakt een account aan, kiest Helmond San Marcos als uw doel en doet uw aankopen bij

HYPERLINK “https://www.recycleclub.com/nl/doelen/stichting-helmond-san-marcos”https://

de bekende webwinkels zoals u gewend bent. Voorwaarde is dat u de webshop bezoekt via

www.recycleclub.com/nl/doelen/stichting-helmond-san-marcos

uw account.
Op zoek naar een goed boek? Ook dan kunt u doneren, zonder dat het u extra kost.

Bijdrage van Stichting Vlooienmarkt Deurne

Via YouBeDo koopt u uw boeken online en met uw aankoop doneert u een % (tot 12%) van

Onder het mom van “niet geschoten is altijd mis” heeft onze voorzitter Charles de Theije een

het bedrag aan onze stichting.

aanvraag ingediend bij Stichting Vlooienmarkt Deurne voor een bijdrage t.b.v de warmwater
zonneboiler van Horizonte.

Heeft u geen printer met lege inktcartridges of koopt u uw cadeaus en boeken niet via
internet. Ook dan kunt u natuurlijk bijdragen aan onze projecten. Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer NL 34 ABNA 0819789240 tnv Helmond-San Marcos. Wij zijn
geregistreerd als ANBI organisatie, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Wij en de inwoners van San Marcos zijn u dankbaar

Website: www.helmond-sanmarcos.nl
Email: info@helmond-sanmarcos.nl
Facebook: www.facebook.com/HelmondSMarcos
T wit ter: @HelmondSMarcos
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DERTIG JAAR NICARAGUA IN HELMOND

Op

7 mei namen we deel aan het Rondje Helmond met een uitgebreide stand op de

mysteriepost. Onze deelname stond in het teken van de pas geopende fietsroute in San

In juli 2017 was het dertig jaar geleden dat een aantal Helmonders zich verbonden om de
inwoners van Nicaragua en in het bijzonder die van het stadje San Marcos de helpende hand

Marcos in een schitterend natuurgebied Triangolo d´Oro . Deze route, specifiek bedoeld voor
mountainbikers, koppelt het toeristisch en het sportbeleid van de gemeente.

toe te steken in hun strijd om met bestaan.
Voorwaar een memorabel moment; vele verhalen komen dan los en inspanningen worden
herbeleefd. De gedachten zijn dan ook vaak bij die vrijwilligers die niet meer bij ons zijn, hier
in Helmond maar ook in San Marcos.
Voor het bestuur van de Stichting Helmond
San Marcos en de gemeentelijke leden
van het campagneteam werd dit moment
van het dertig jarig bestaan aangegrepen
om niet terug te kijken maar juist vooruit.
Over het verleden is veel terug te lezen, dat
behoefde geen herhaling. Veel belangrijker
was het idee wat ons als stedenband de toekomst brengt en daar aandacht voor vragen.
Hoe kunnen we tot uiting brengen wat ons beweegt om ons nog steeds, maar onder verbeterde

Op

omstandigheden in te zetten voor de vrienden in San Marcos.

Wereldpaviljoen in Steyl (Tegelen), ontstaan uit de Floriade bij Venlo, zijn we ondergedompeld

Na afloop en evaluatie in 2015 van de Millenniumdoelen besloot de Algemene Vergadering

in het dagelijks leven van Nicaragua. Onze kennis en vaardigheden werden getest en toch

van de Verenigde Naties om voor de periode 2015-2030 de duurzaamheidsdoelstellingen

ook het moment om nog eens stil te staan hoe het allemaal was begonnen en waar het ons

(Global Goals) in te stellen. Zeventien doelen om na te streven zowel in Noord als in Zuid. Deze

gebracht heeft. De inwendige mens werd samen met het team van het Wereldpaviljoen goed

duurzaamheiddoelen zijn onze nieuwe leidraad en met die doelen zijn we aan de slag gegaan

verzorgd. >>

14 mei was er een dag voor ons zelf, teambuilding in een Nicaraguaans sfeer. In het

om een inkijk te geven in hoe San Marcos er voor staat.
Onze “jubileum” activiteiten hebben we geconcentreerd in
de maand mei (met een klein uitstapje naar juni) van dit
jaar: Meimaand = Nicaraguamaand.
In samenwerking met onze zusterorganisaties in Jena en
Biel hadden we de burgemeester van San Marcos Julinda
Telez uitgenodigd om Europa “te doen”. Helaas als gevolg
van ziekte kon dit programma geen doorgang vinden.
In chronologische volgorde benoemen we de activiteiten
in de Nicaraguamaand

6
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Maandag

15 mei 2017: een belangrijke dag, de opening van een grote tentoonstelling in

De tentoonstelling stond er en stond er. Uitleg over de Global Goals, de verbinding met

de hal van het Stadskantoor. Twee maanden van voorbereiding (themakeuze, fotomateriaal,

de projecten en omstandigheden in San Marcos, filmvoorstelling ons eigen paviljoen, een

teksten, voorwerpen) waren ar aan voorafgegaan. Tot op het laatste moment wijzigingen,

gedeelte van het mobiel inleefatelier. Foto’s van 3,5 bij 2 meter. Een fotowand van 5 bij 4

aanpassingen. Maar: om 15.00 uur konden we met trots luisteren naar de openingswoorden

meter met ruim veertig “koppen, inwoners van San Marcos. De opening werd live via facebook

van Burgemeester Elly Blanksma.

gevolgd op het gemeentehuis van San Marcos. Stil stonden we als team te genieten van dit
succes: op een praktisch wijze een inkijk geven in het leven in San Marcos, vol met kleur!

Cultuur en sport laten ons niet los als het gaat om samen met de vrienden in San Marcos vorm
te geven aan een beter woonklimaat in San Marcos.
Op 22 mei waren we present bij de start bij de Leonardusspeeltuin van de avondvierdaagse in
Helmond. We hebben weer live via facebook verslag gedaan van deze happening.
Bedoeld als voorbeeld om te laten zien dat je op deze wijze kinderen kunt aanzetten >>
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van de Praktijkschool aan de slag gegaan met het thema van de tentoonstelling.
Deze leerlingen boden op 22 mei hun werkstukken/ tekeningen aan om deel uit maken van de
tentoonstelling. Treffende karakterisering van het thema zagen we terug in deze werkstukken.
Een van de leerlingen verzorgde zelf een rondleiding op de tentoonstelling voor de mede
leerlingen. Onder meer het resultaat van de twee Nicaraguaweken vorig jaar op deze school.

tot sportief gedrag met de achterliggende gedacht om in San Marcos een vergelijkbaar
project tot stand te brengen.

Op 3 juni was er een landelijke conferentie van Nederlandse Nicaraguasteden over de relatie

Onze tentoonstelling in de hal van het Stadskantoor was nog niet compleet. In het kader van

Global Goals en de projecten in Nicaragua. Een conferentie midden in onze tentoonstelling!!

het project International Education ( zie elders in deze bulletin) waren en negental leerlingen

10
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De wereldmarkt van het Drakenbootfestival is vaste prik om Nicaragua te laten zien aan de
Helmonders en de bezoekers uit de wijde omgeving. De hele zondag 4 juni waren we present.
Daarmee sloten we “het jubileumjaar” af. Tevreden? Zeer zeker! Veel publiciteit was ons deel
en met trots konden we als team terugkijken op een succesvol evenement.

Werkbezoek San Marcos juli 2017
De
een

delegatie uit Helmond heeft
succesvol

werkbezoek

gebracht aan Nicaragua en onze
partnerstad San Marcos. De eerste
dagen hebben we gesprekken
gevoerd met diverse instanties op
het gebied van handel, toerisme
en over projecten die men zelf in
Nicaragua wilde gaan uitvoeren.
Denk hierbij aan het aanleggen
van een spoorlijn. We hebben
boeren bezocht die ons lieten
zien hoe koffieplanten werden gestekt, en we zijn op koffie en bananen plantages geweest.
Ja we hebben tot onze enkels in de modder gestaan maar het was het waard en zeer
interessant.

Hierna zijn we een aantal dagen in San Marcos geweest. We hebben daar met de burgemeester
gesproken over de projecten die in gang waren gezet en hoe ver deze projecten nu waren.
Tevens hebben wij diverse projecten bezocht op het gebied van toerisme, opvang huis/
gebouw voor chronisch zieken enz. We hebben bij de burgemeester aangegeven dat we
volgens de Global Goal wilden gaan werken.
Denk hierbij aan kredietverstrekking aan vrouwen zodat ze zelfstandig iets op kunnen bouwen
en zich kunnen onttrekken aan geweld en onderdrukking, alle kinderen naar school dus geen
kinderarbeid, schoon water, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en armoedebestrijding.
Ook is het afvalprobleem binnen San Marcos besproken, want de situatie dreigt onhoudbaar
te worden. Wij hebben aangegeven dat er volop deskundigheid in Nederland/Helmond voor
handen is om te kijken hoe we de beheersing van afval samen ter hand kunnen nemen.
We hebben het bomenproject ter sprake gebracht. De achtergrond is het idee van bomenplant
in Helmond en in San Marcos, destijds gebracht als verjaardagscadeau tgv het 30 jarig bestaan,
en we willen dit koppelen aan 2 infrastructurele projecten binnen San Marcos. Hier wordt
momenteel aan gewerkt.
We hebben natuurlijk een bezoek gebracht aan Horizonte en wat troffen we aan: blije
bewoners en een fantastische onderhouden tuin en gebouwen. >>
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Evenement Fietsvierdaagse de Peel
Op vrijdag 21 juli 2017 hebben wij, met ons paviljoen, op de pauzeplek gestaan bij Heide
café in Heeze op de Strabrechtse Heide. Het Paviljoen met rondom canvasdoek met daarop
sprekende foto’s van San Marcos.

We hebben een financiële ondersteuning gedaan zodat ze een nieuwe zonneboiler aan
konden schaffen en we hebben voor beveiliging voor de ramen gezorgd tegen inbraak. Wel
had de leiding nog een wens: ze zouden graag internet en Wi-Fi willen hebben en een nieuwe
computer.
We zijn momenteel aan het kijken hoe we hierin kunnen voorzien.
Verder wil ik afsluiten door nogmaals te zeggen dat we een zeer succesvol werkbezoek
gebracht hebben aan Nicaragua en onze mooie partnerstad San Marcos. Natuurlijk is het
onmogelijk om alles in dit korte verslag vast te leggen maar we gaan samen verder met het
uitbouwen van onze mooie vriendschap en hopen nog vele gezamenlijke projecten te mogen
doen, eventueel met onze partners uit Jena (Duitsland) en Biel (Zwitserland).

Geheel toevallig zijn wij in gesprek gekomen met bestuur van “Fiets-4-daagse de Peel (afdeling
Stiphout)”, al pratende over onze fietsroute in San Marcos “el Triangulo del Oro” (= de Gouden
Driehoek), werd de link al gauw gelegd!
Onze focus was informatie verstrekken en het uitreiken van een sleutelhanger met daaraan
een kaartje met informatie over San Marcos. Op dit pauzepunt kwamen de drie routes (30, 45
en 60 km) voorbij en gedurende de dag zijn er circa 900 fietsers voorbij gekomen en hebben
we even zoveel sleutelhangers uitgereikt! Een geslaagde dag met enthousiaste reacties!
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De Rompiendo el Silencio

mogelijkheden zijn voor de omroep. Ook daar hebben de drie stedenbanden aan bijgedragen.
Afgelopen juli mochten we met eigen ogen zien hoe de studio nu functioneert en ingericht is.

10 Jaar geleden hebben de stedenbanden van San Marcos (Jena (Duitsland) , Biel (Zwitserland)

Daarnaast kregen we een uitleg over de inhoud van de programma’s.

en Helmond) de handen in een geslagen en zijn een gezamenlijk project gestart op verzoek van

Een van de uitzendingen (De Rompiendo el Silencio) wordt gemaakt voor en door jongeren.

de inwoners van San Marcos.

De naam van het programma dekt volledig de lading: “het doorbreken van de stilte”

Een lokale radio omroep was al heel lang de wens van de inwoners. Een omroep waaraan ze

De jongeren worden opgeleid en getraind in het afnemen van interviews, het uitwerken van

zelf een bijdrage konden leveren. Zelf de uitzendingen verzorgen, zelf de techniek in de hand

onderwerpen, het presenteren van programma’s , de techniek er om heen en alles wat daarbij

houden en zelf de onderwerpen bepalen.

komt kijken.

Veel inwoners van San Marcos kunnen niet (goed genoeg) lezen en hebben geen krant en zeker
op het platteland hebben ze geen tv. Een radio (op batterijen) vind je in bijna ieder huis.
Überhaupt hebben de Nicaraguanen geen traditie van krant lezen en dus is het overbrengen
van nieuws, feiten en meningen een moeilijke kwestie. Dat staat dan nog los van het gegeven
of de bewoners (van met name het platteland) interesse hebben in hetgeen in het land / de
wereld gebeurt.
De studio is gebouwd en ingericht met hulp van vrijwilligers in San Marcos.
Een eenvoudige studio met gewoon eierdozen aan de muur voor de beste geluidsisolatie.
En na verloop van tijd werd het gebied waar de omroep te ontvangen is steeds groter. De
uitzendingen zijn inmiddels tot aan Rivas toe te beluisteren.
Op 24 maart 2009 was de studio een feit en werd deze feestelijk geopend in de aanwezigheid
van de 3 stedenbanden.

Het programma gaat over alle onderwerpen die jongeren aanspreekt of waar ze mee te maken

Vorig jaar kwam de wens om ook een opnamestudio in te richten, zodat er nog meer

kunnen krijgen, maar waar eigenlijk niet of nauwelijks in het openbaar over gesproken wordt:
muziek, drugs, internet, alcohol (misbruik) , mishandeling, seks, school, respect voor ouderen
etc.
De luisteraars kunnen tijdens de uitzending telefonisch contact opnemen met de studio en
als ze willen worden ze live geïnterviewd.
Het heeft veel jongeren al geholpen hun eigen angsten en onzekerheden te overwinnen.
En de juiste (hulp)weg te vinden op het moment dat ze in de problemen raken.
Maar ook de ouders van de jongeren luisteren mee en ontdekken zo de problemen waarmee
hun kinderen worstelen, of hoe ze in de opvoeding dingen anders aan kunnen pakken.
Een mooi voorbeeld is het verhaal van Rebeca, ze is 19 jaar en heeft door haar vrijwilligerswerk
bij de omroep haar grootste angst overwonnen, namelijk spreken in het openbaar. Ze was
altijd het meisje dat op de achtergrond bleef, durfde niet voor zichzelf op te komen. Het was
voor haar een hele stap om mee te gaan doen, maar ze is blij dat ze het heeft gedaan. >>
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Sinds 2012 is ze vrijwilliger bij de omroep en ze is een totaal ander persoon geworden

aan toe. Over recht en onrecht. Over mogen zeggen wat je vindt en niet vindt. Over mogen

dankzij deze mogelijkheid die haar geboden werd. “Mijn moeder herkent me niet meer terug,

geloven wat je wil en daar naar kunnen handelen en leven. Of over niet geloven. Over elkaar

vergeleken met een paar jaar geleden” zei tegen ons toen we in San Marcos waren.

serieus nemen en rekening houden met anderen.

“Die is heel blij met wat ik bereikt heb”.

Het was een stevige gedachtewisseling. Door menigeen als zeer zinvol ervaren op de Dag van

Virginia is 21 en werkt sinds 5 maanden mee aan het programma, ook voor haar heeft het

de Vrede.

programma veel positieve invloeden. Ze heeft leren samenwerken en luisteren naar de
verhalen van anderen. Ze is ook blij een bijdrage te kunnen leveren aan een beter leven van

KLEIN NIEUWS

jongeren in haar omgeving. En dat helpt haar bij haar journalistieke carrière.
We zijn diep onder de indruk van de verhalen van de jongeren die we spreken.

Bestuurlijk nieuws

Het doorbreken van de stilte is gelukt en niet alleen in San Marcos

Enige

tijd

geleden

hebben

de

bestuursleden van Stichting Helmond
Met dit verhaal hebben we meegedaan met de verhalen wedstrijd van Partin en Kleine Goede

San Marcos alle drie aangegeven dat

Doelen. Inmiddels is het ruim 250 keer gelezen en daarmee hebben we ook de stilte buiten

het tijd werd om het stokje over te

Helmond doorbroken

dragen. Charles de Theije (voorzitter),
Jan van Dijk (secretaris) en Jan Balvers

Vredesdebat Helmondiaal

(penningmeester)
meerdere

HelMondiaal is Ambassade van de Vrede, in samenwerking met PAX.

keren

waren

reeds

herbenoemd

en

wilden graag op een andere manier hun bijdrage leveren aan onze stichting.

Helmond-San Marcos is lid van HelMondiaal.
Op 21 september was het Internationale dag van de Vrede.

Per 1 oktober jl zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd:

Ingeleid door wethouder Paul Smeulders debatteerden daarom in de Westwijzer, onder

Onze nieuwe voorzitter is Ruud van Tour en Jeanette Hendriks neemt de taken van Jan van

leiding van Joop Vos, een honderdtal leerlingen van het Knippenberg College en van het Jan

Dijk over als secretaris.

van Brabant College.

Per 1 november is Jan v. Aert benoemd als nieuwe penningmeester en bestuurslid.

Over wat zij zagen als vrede en wat niet. Of zeker wel en zeker niet. Het ging er soms fel

Vernieuwde website
Op 9 oktober jl is onze vernieuwde website online gezet. Een compleet nieuwe layout,
moderner en overzichtelijker en op de achtergrond makkelijker aan te passen dan de vorige
website. Het adres is hetzelfde gebleven:
HYPERLINK “http://www.helmond-sanmarcos.nl/”http://www.helmond-sanmarcos.nl

Belangrijkste wijzigingen:
- Het menu bestaat uit meerdere onderdelen. Het hoofdmenu dat direct zichtbaar is op de
website en diverse submenu’s die zichtbaar worden nadat je op de v naast een hoofdmenu
item hebt geklikt (Zoals bij projecten en nieuwsbrief het geval is) >>
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- Je kunt rechtstreeks vanaf de website een mail sturen door op het envelopje te klikken

diverse workshops. Zoals Model la Mondial voor deelname van gemeentes aan projecten.

- Er staat een “evenementen kalender” op de site die alleen zichtbaar is als er activiteiten zijn

Vloggen om de achterban te inspireren met bewegende beelden om meer bekendheid te
geven. Onderwijs om achtergestelde kinderen extra scholing te bieden en slimme, lokale

vastgelegd
- De website past zich aan het gebruikte scherm aan. Op een mobiel ziet hij er dus anders uit

oplossingen voor water, energie en sanitatie.
Het evenement werd afgesloten met muziek en cabaret. Het was een geweldige dag en we

dan op je PC
- Er is een zoekfunctie toegevoegd

hebben er veel van opgestoken.

Partindag 30 september in Apeldoorn

Onderwijsbureau voor cultuureducatie

Wij van de Stichting Helmond-San Marcos zijn aangesloten bij de vereniging Partin.

CultuurContact in Helmond is een bemiddelaar tussen onderwijs en culturele aanbieders.

Wat doet Partin voor onze stichting. Nederland heeft vele particuliere organisaties die goed

Ze brengen de vraag van scholen en aanbod van kunst- en cultuureducatieve activiteiten bij

werk doen voor ontwikkelingslanden. De fondsenwerving in deze tijd wordt steeds lastiger door

elkaar.

het afbouwen van overheidssteun

We merkten de laatste jaren steeds vaker dat het moeilijker werd om bij scholen binnen te

en andere subsidiebronnen.

komen met ons pakket over Nicaragua. Het moet maar net in het programma passen van de

Doordat

scholen en de tijd ervoor moet beschikbaar zijn.

een

groot

aantal

organisaties aangesloten zijn bij

Met het Mondiaal Burgerschap als een van de speerpunten voor het onderwijs wordt het

Partin kun je meer samen doen

iets eenvoudiger. En nu we vol kunnen inzetten op de Global Goals en het Mondiaal Drieluik

voor fondsenwerving. Maar ook

inclusief de bijbehorende promotiefilmpjes zal het makkelijker worden.

zijn ze behulpzaam bij het maken

Toch moet je altijd op zoek blijven naar een manier, zodat je ook via andere wegen toegang

van een beleidsplan, opstellen van

krijgt bij het onderwijs.

jaarrekening, aanvragen van een

We hebben daarom contact gezocht met CultuurContact in Helmond met het oog op de

CBF erkenning en gezamenlijke

langere termijn. Onze activiteiten m.b.t het Mondiale bewustwording worden op de website

acties.

van CultuurContact gepubliceerd en scholen kunnen zich daarvoor aanmelden.

Dus samen kunnen we meer,

CultuurContact

samen doen we meer.

rechtstreekse contacten met de

Met enkele mensen van onze

Cultuur coördinatoren van diverse

stichting waren we er bij op de

scholen, waardoor er nog meer

Partindag & Mondial Evenement

wegen zijn om bij het onderwijs

30 september 2017.

het programma onder de aandacht

De dag werd geopend door

te brengen.

verschillende sprekers. Er waren

Deze coördinatoren waren oa

vele presentaties. Ook waren we

aanwezig bij de opening van het

actief aan de slag gegaan met

Culturele jaar in het Kasteel van>>
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Helmond, waarvoor ook wij waren uitgenodigd. Tijdens een presentatie mochten we de

Landbouw

mogelijkheden die we kunnen bieden uitleggen en toelichten.

Zoals aangegeven is de grond vruchtbaar, maar wordt deze slecht gebruikt. En heeft veel

De eerste contacten zijn daar gelegd en we gaan er van uit dat dit in de komende schooljaren

kap plaats gevonden, waardoor er veel erosie optreed. Dat heeft ook tot gevolg dat het

tot een goede samenwerking zal komen

water bij regenval niet goed wordt vastgehouden, en de drinkwatervoorziening onder
druk komt te staan. Dit laatste geldt niet alleen voor San Marcos, maar met name ook voor

Bomenproject San Marcos

de hoofdstad, welke voor haar drinkwatervoorziening afhankelijk is van de regio. Bomen
kunnen de erosie tegen gaan, zodat de landbouwproductiviteit omhoog gaat en de

Zoals bekend bestaat onze stedenband 30 jaar. Bij een jubileum hoort een feest, en bij een

drinkwatervoorziening wordt veilig gesteld.

feest hoort een cadeau.
Het idee is ontstaan om bomen aan de stad cadeau te doen. In Helmond bestond al het plan

Toerisme

om in onze stad in het kader van de duurzaamheid 2000 bomen extra aan te planten, wat is

San Marcos is zich aan het ontwikkelen als toeristische bestemming. Er is geïnvesteerd

er mooier dan dat ook aan de andere kant van de oceaan te doen. Daarmee bevestigen we

in een cultuurplein, waar voorstellingen worden gegeven, lokaal eten wordt bereid en

onze band, maar belangrijker, daarmee dragen we ook bij aan de duurzame ontwikkeling

winkeltjes lokale producten verkopen. Aangrenzend is het oude treinstation opgeknapt

van onze zusterstad.

tot multifunctionele ruimte. In de omgeving van San Marcos is veel groen en zijn prachtige
oude boerderijen, fincas genaamd, waardoor met name het agrotoerisme kansen biedt. Er

San Marcos

zijn ook fietstochten uitgezet. Het idee is dat mensen overdag recreëren op het platte land,

San Marcos is een vriendelijk stadje, dat voornamelijk leeft van de landbouw. Het ligt op

en ’s avonds in San Marcos gaan winkelen, eten drinken en naar een voorstelling gaan. Dit

de centrale hoogvlakte en is daardoor wat koeler dan de rest van het land. De grond is

richt zich in eerste instantie op de inwoners van Managua, slechts een half uurtje rijden, die

vulkanisch en daardoor

in het weekend verkoeling zoeken in de bergen. Maar ook voor de internationale toerist kan

uitermate geschikt voor

dit interessant zijn.

landbouw. Er is echter

De aanplant van bomen kan bijdragen aan de vergroening van de omgeving, wat ingezet

veel werkloosheid en de

kan worden om het agrotoerisme te ontwikkelen.

landbouwproductiviteit
is, zeker vergeleken

Onderwijs

met andere landen,

Zoals hierboven al blijkt zijn bomen van groot belang. Met de aanplant van “onze” bomen

laag. Door slecht

zijn niet alle problemen in San Marcos opgelost, maar het kan wel bijdragen aan de

landgebruik is er veel

oplossing. Vooral ook door het project in te zetten voor een stuk bewustwording. Die

erosie. Het gebied is ook

bewustwording willen we in Helmond bereiken, maar zeker ook in San Marcos. Helemaal

verantwoordelijk voor

mooi zou het zijn als we onze kennis over duurzame aanplant daar over kunnen brengen.

de watervoorziening
van de hoofdstad

Social return

Managua, en met name die waterwinning staat de laatste jaren onder druk.

De gemeente Helmond stelt sociale voorwaarden aan de contracten die het afsluit met

Helmond ondersteunt San Marcos door middel van projecten en kennis. Speerpunten zijn

energieleveranciers. Social return heet dat. Dat komt er op neer dat bedrijven die energie

daarbij de landbouw, toerisme, en onderwijs. Wat hebben bomen daar mee te maken vraagt u?

leveren iets terug doen voor het milieu. >>
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Niet elke leverancier heeft daar zelf een bestemming voor. Dan wordt er gekeken of een

Voorlopig blijft de inbreng van de particuliere organisatie Aprodim buiten deze aanpak;

bijdrage geleverd kan worden aan een project. Greenchoice, de energieleverancier van

deze organisatie heeft een eigen plan ontwikkeld waar geen overheidsbemoeienis in

de gemeente Helmond had er wel oren naar om, op verzoek van de gemeente, haar social

opgenomen is. Onze planning is echter onder druk komen staan door de gevolgen van

return in te zetten voor het bomenproject in San Marcos. De rest wordt bijgelegd door de

orkaan Nate en de lokale verkiezingen in november. In december gaan we weer aan tafel om

stichting Helmond San Marcos.

in het voorjaar 2018 een nieuwe start te maken.

Project

Het drieluik: muurschildering, inleefatelier en
verhalenverteller 2017

Over hoe het budget wordt ingezet zijn we nog met San Marcos in gesprek. Gedacht wordt
aan de vergroening van een park, maar ook de eerder genoemde opties op het platteland
zijn nog mogelijk. Belangrijk is dat San Marcos zelf aangeeft wat ze met het cadeau willen

Werken aan de Global Goals

doen.

Eind oktober is op de BS Montessori in Brouwhuis en op de BS Mozaïek in HelmondNoordhet drieluik uitgevoerd. Hier schildert BS Montessori: >>

EUROPESE SAMENWERKING VOOR SAN MARCOS
Al sinds 2008 wordt in Europa samengewerkt met verschillende partijen ten behoeve van
San Marcos; het gaat dan om: - Stichting Eine Welthaus Jena, Städtepartnerschaft Biel-San
			
			

Marcos en de stichting Helmond-San Marcos
- De gemeenten Jena en Helmond

In 2016 zijn we aan tafel gegaan om te onderzoeken of het mogelijk was om een langdurig
( vier jaren) project uit te voeren op het terrein van milieuaspecten in combinatie met
toeristische onderdelen.
Drie talen, grote afstanden, leve het digitale tijdperk.
Maar toch is het erg lastig om over zoveel schijven, met de handicap van de taal om goed
van elkaar te begrijpen wat de bedoeling is.
Plannen gemaakt, financieringsvoorstellen ontworpen en de NGO Aprodim in San Marcos in
stelling gebracht om de opgestelde plannen te begeleiden/ uit te voeren.
Helaas: in het werkbezoek van juli 2017 (zie elders in deze bulletin) bleek dat op
verschillende overheidsniveaus onze aanpak niet te worden gedeeld. Voor de burgemeester
van San Marcos de vervelende taak om ons terug te fluiten in onze ambities.
Na de zomer hebben we ons zelf geëvalueerd en zijn tot de slotsom gekomen om een
andere aanpak te verkiezen.
Aan het bestuur van de gemeente San Marcos wordt gevraagd om zelf met een milieuplan
te komen; eventueel wordt (beleids)ondersteuning vanuit Europa geleverd om een dergelijk
plan te ontwerpen.
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In vier dagen tijd hebben 160 kinderen ontwerpen gemaakt en geschilderd op de grote
Met hulp van de stichting en de schilderes Tania Gutierrez Cerrato is er op beide scholen

panelen. De resultaten kunnen in beide schoolgebouwen bewonderd worden. Ze zijn

hard gewerkt aan de grote wandschilderingen. Hier schildert BS Mozaïek:

te vinden in de speelzaal en bij de ingang op een mooie wand. De kinderen stonden stil
bij wat nodig is om onze wereld beter te laten worden, bijvoorbeeld aandacht voor de
natuur, klimaatverandering en veiligheid. Maar ook het belang van een goede school- en
beroepsopleiding. De foto’s spreken voor zich. In het inleefatelier voelden de leerlingen zich
even thuis in Nicaragua en Gerard Sonnemans nam ze mee in zijn verhaal.
Ieder jaar blijft het een schitterende ervaring voor scholen, leerlingen en vrijwilligers.
Voor komend jaar kunnen scholen zich weer aanmelden. De eerste twee doen mee. Het is
fijn dat het LBSNN-Platforma het mogelijk maakt om deze projecten gratis aan de scholen
aan te bieden.
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INTERNATIONAL EDUCATION IN HELMOND

leerlingen en hun omgeving. De leerlingen maken vanuit de filosofie van een organisatie
projectplannen en passen die toe. Per school is er een groepje leerlingen die zich benoemd

In 2016 heeft de Raadscommissie Internationale Betrekkingen de organisaties voor

hebben tot ambassadeur van een stichting.

ontwikkelingssamenwerking in de stad uitgenodigd om mee na te denken over deinvulling

Leerlingen van de Praktijkschool kozen voor onze stichting, voor Nicaragua, voor San

van de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Marcos!

Op basis van deze discussie heeft de Raadscommissie het Programma Mondiaal Helmond

Vijf leerlingen oriënteren zich sinds begin van dit jaar op hun internationaliseringsproject in
Nicaragua. De twee Nicaraguaweken op de Praktijkschool in 2016 zijn ongetwijfeld debet
geweest aan het enthousiasme van deze ambassadeurs om de medescholieren mee te
nemen in hun project. Samen met een docente en een begeleidster van de stichting wordt
toegewerkt naar een goede informatievoorziening, begrip voor de problemen in een land
zoals Nicaragua als het gaat om armoede en minder gemakkelijk naar school kunnen.
En voorzichtig wordt nagedacht om Horizonte te steunen met een WIFI installatie voor het
verhuurhuisje.
Mondiale bewustwording zoals de raadscommissie voor ogen had. We zullen nog veel van
onze AMBASSADEURS horen.

Horizonte doet het goed!!
Regelmatig ontvangen wij berichtjes vanuit het opvangtehuis Horizonte, de directrice
2016-2018 opgesteld. Dit programma verwoordt inhoudelijke keuzes van de goal,
stroomlijnt subsidieverlening en zoekt de verbinding met Stichting HelMondiaal (onze

Conny is zeer trots op het feit dat Horizonte sinds 2 jaar nu op “eigen benen” kan staan. Jaarlijks
krijgen we een verslag hoeveel bewoners er door het jaar heen gewoond hebben, >>

stedelijke koepelorganisatie) op het vlak van bewustwording.
HelMondiaal is die uitdaging aangegaan en heeft in een plan beschreven welke stappen
er gezet zouden moeten gaan worden om de mondiale bewustwording in de stad vorm te
geven. Zie voor die inhoudelijke zaken de website www. Helmondiaal.nl.
Speerpunt van het bewustwordingsbeleid is de doelgroep jongeren, met name te bereiken
via de scholen.
Via deze lijn werd het contact gelegd met het OMO bestuur voor de Praktijkschool, het
Vakcollege, de Knippenberg en het Carolus.
Leerlingen van deze scholen kregen informatie over alle stedelijke organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking en maakte daaruit keuzes voor landen (en dus voor een
organisatie).
Doelstellingen zijn duidelijk: het gaat om mondiale bewustwording in de scholen, bij de
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over de activiteiten en uitstapjes die met de bewoners gemaakt worden, een financieel

geïnstalleerd, maar ook led verlichting.

verslag en altijd een wensenlijstje voor het komende jaar. Het doet goed dat er kennis en

De ouderen gaan graag op zondag naar de kerk, het merendeel is hulpbehoevend en

expertise aanwezig is, ook op sociaal-medisch vlak.

transport is niet altijd aanwezig. Vandaar dat men achter in de tuin een kapelletje heeft

Het opvangtehuis wordt op handen gedragen door de barrio’s (woonwijken) rondom en

gebouwd, waar bijeenkomsten gehouden

krijgt daarvan veel steun in natura. Maar ook door allerlei kleine evenementen komt geld

kunnen worden zoals ook een kerkdienst,

binnen voor de reguliere exploitatie. De rijkere Nicaraguanen die hun oudere familieleden

de pastor komt dan speciaal naar

graag goed verzorgd zien hebben de weg gevonden naar Horizonte en dragen zo hun

Horizonte toe.

“*Cordoba” bij.
Het Missiehuis in Deurne heeft dit jaar
De gemeente San Marcos subsidieert

€1000,- geschonken voor Horizonte dat in

Horizonte maandelijks met een vast bedrag,

dank aanvaard is.

belangrijk omdat de overheid hiermee ook
een signaal afgeeft dat ouderenzorg een

Een groot deel hiervan wordt besteed aan de warmwater voorziening.

onderdeel moet zijn van gemeentebeleid.

Op dit moment zijn 2 vrijwilligers uit Nederland in Horizonte, voor een week, aan het werk.

Vanuit Helmond doneren we jaarlijks een

Leuke initiatieven die ook zeer op prijs worden gesteld door directie en bestuur aldaar.

bedrag van € 1000 voor onderhoud van het

Volgende keer een uitgebreide fotoreportage!

opvangtehuis. In 2016 is een belangrijk deel

(*munteenheid in Nicaragua)

van de hemelwaterafvoer vervangen.
Hiernaast ondersteunen we, op hun verzoek,
waar mogelijk onderzoek en aanschaf
van alternatieve energiebronnen. Zo zijn

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.

de eerste zonnepanelen en zonneboiler
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meer informatie
Al meer dan 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
Jan van Aert, De Groote Scheerelaan 7, 5709 RB, Helmond Tel. 0492 545862

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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