STEDENBAND HELMOND-SAN MARCOS
Hermanamiento Helmond-San Marcos
================================================================================

JAARVERSLAG 2020 STEDENBAND HELMOND – SAN MARCOS
Het jaar 2020 mag met recht als een vreemd overkomende periode worden betiteld. De nog
steeds aan de gang zijnde coronacrisis verlamt de dagelijkse gang; ook voor de werkzaamheden
van onze stichting. Vergaderen via het scherm en/of in een grote ruimte met veel afstand en
voldoende frisse lucht.
Evenementen zoals Meimaand=Nicaraguamaand waren uit den boze; ook de fairtrade en Global
Goalsmarkt in april werd afgeblazen, maar kreeg in oktober een nieuwe gedaante.
Toch hebben we in de periode vanaf maart niet stilgezeten, dat blijkt wel uit het onderstaand
overzicht.
Het jaaroverzicht is in twee delen opgesplitst; het eerste deel gaat over Helmond ( incl. Jena en
Biel), terwijl het tweede deel beschrijft wat aan de orde is geweest in San Marcos.

HELMOND
•

•

Samenwerking met de gemeente
In het coalitieakkoord van het huidig college is opgenomen dat de band van Helmond met
San Marcos bleef. Voor HSM was dat aanleiding om in februari 2019 de betrokken
wethouder een raamwerk aan te beiden voor de samenwerking tussen de gemeente en
HSM in de Stedenband. De gemeente heeft in de afgelopen periode een structuur opgezet
met betrekking tot de uitvoering van de Global Goals. Ondanks vele pogingen onzerzijds is
er op dit moment nog steeds geen convenant opgesteld.
SDG karavaan
De gewelddadigheden in april 2018 in Nicaragua heeft ons vanzelfsprekend in de afgelopen
twee jaar bezig gehouden. Van uit de gemeente Helmond en HSM is in september 2018 de
samenwerking met de gemeente on hold gezet. Gelukkig kon in de achter ons liggende
periode wel op normale wijze samengewerkt worden met Horizonte en onze counterpart
Aprodim ( ngo in San Marcos).
In Nederland functioneert een groepering van Nicaraguanen en Nederlands onder naam
SOS steungroep. Deze groep heeft eind 2019 een plan uitgevoerd om onder de noemer
SDG ( Sustainable Development Goals=Global Goals) Karavaan meer ruchtbaarheid te
geven aan de zware repressie van de regering Ortega op de protestbijeenkomsten in april
2018 en de daarop volgende censuur. Een toneelstuk, tentoonstelling en discussieavonden
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waren de uitkomsten van dit plan. HSM heeft aan de totstandkoming van deze plannen
een bijdrage geleverd door vrijwilligersinzet en het verzorgen van de aanvraag voor
subsidie.
HelMondiaal
De koepelorganisatie HelMondiaal is in 2020 opgeheven; als argument daarvoor heeft het
bestuur van HelMondiaal aangedragen dat in de gemeentelijke beleidsopvatting de
uitvoering door HelMondiaal van het uitdragen van de Global Goals werd geminimaliseerd.
HSM is van meet af aan een enthousiaste deelnemer van HelMondiaal geweest en heeft de
mening uitgedragen dat de stichting niet opgeheven moest worden.
Beleidsplan 2020-2025
Een lang gekoesterde wens van het team is in 2020 tot stand gekomen, namelijk het
samenstellen van plannen en ideeën in een beleidsplan voor de komende jaren. De finale
afronding van het beleidsplan vindt een dezer dagen plaats; het wachten is op de inhoud
van het convenant tussen gemeente en HSM over de Stedenband.
Evenementen
Aan het begin van het jaar is het team opgestart met de organisatie van enkele
evenementen in het jaar 2020. Om bekende redenen was het ondenkbaar om een
Meimaand=Nicaraguamaand te organiseren; ook de Fairtrade- en Global
Goalsmarkt(FTGG) eind april werd gecanceld. De FTGG in oktober bood een perspectief:
deze werd digitaal uitgevoerd en gaf het team de mogelijkheid om een promofilmpje te
maken. Te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5C20WoLOfpA&t=133s
Samenwerking met Jena en Biel
In februari 2020 kwamen we (fysiek) samen met onze collega’s uit Jena en Biel. Op de
agenda vanzelfsprekend hoe we als drie stedenbanden onze inzet kunnen versterken ten
behoeve van de inwoners van San Marcos.
Resultaat, onder meer:
- In ieder geval blijvende ondersteuning tot en met 2021 voor het programma
voorschoolse opvang;
- Helmond neemt deel aan een uitvoerig milieuproject t.b.v. de boeren in het
buitengebied om de gevolgen van de klimaatverandering te lijf te gaan;
- Ondersteuning van de bibliotheek;
- De installaties van Radio Solidaridad vergen onderhoud in de loop van dit jaar;
- De fototentoonstelling over Horizonte komt ter beschikking;
Jubileum 2022
In 2022 zijn we aan zet om stil te staan bij het feit dat veertig jaar de eerste initiatieven van
uit Helmond voor de inwoners van San Marcos ontstonden. Eind 2020/ beging 2021 gaan
we aan de slag om een programma in elkaar te sleutelen.

Logo

Hiervoor is al vermeld dat het beleidsplan in een afrondende fase verkeert. Een van de
onderdelen van het beleidsplan is dat we willen toewerken naar een betere performance.
Dat komt ook tot uiting in een nieuw logo dat officieel in gebruik zal worden genomen bij
de presentatie van dat plan.
Maar we willen het nu wel aan u tonen:

SAN MARCOS
In 2020 hebben we ons in San Marcos bezig gehouden met de volgende projecten/programma’s
en instanties:
•

•
•

•
•

Horizonte
Het opvangtehuis voor ouderen blijft onverminderd onze prioriteitenlijst aanvoeren. Ook in
2020 heeft HSM bijgedragen aan onderhoudsprojecten. We hebben dit jaar de bijdrage
verdubbeld in verband met de kosten van het 15 jarig jubileum.
Aprodim
Deze NGO is vanaf januari 2020 onze vaste partner in San Marcos. Ook Jena en Biel hebben
een dergelijke relatie met deze NGO.
Bibliotheek
In samenwerking met de collega’s van Biel heeft HSM de bibliotheek in de stad van steun
voorzien in het digitaliseren van het boekenbestand. Daarnaast is er voor gezorgd dat er
geld beschikbaar kwam om de bibliotheek te voorzien van een WIFI installatie. Beide
projecten zijn gericht op het binnen halen van meer bezoekers.
Microkrediet
Met de laatste subsidie oude stijl van de gemeente Helmond is de organisatie CACSAM aan
kapitaal geholpen voor het uitzetten van microkrediet ten behoeve van vrouwen.
Milieu
De klimaatverandering heeft in Midden-Amerika veel vervelende gevolgen voor de
agrarische sector. Om deze boeren in het buitengebied voor te bereiden op die gevolgen
en te leren door andere methoden die klimaatverandering het hoofd te bieden is er samen
met de collega’s uit Jena een meerjarig omvangrijk programma ontwikkeld. We zijn nu op
jacht naar de benodigde middelen daarvoor.
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Pre Escolare (voorschoolse opvang)
Alle drie Europese collega’s hebben ingetekend voor een meerjarig project vanaf 2019 voor
de opvang voorafgaand aan het schoolbezoek. Vooral in het buitengebied van San Marcos
wordt daar gebruik van gemaakt en het biedt de moeders ook de mogelijkheid om stappen
te zetten in hun eigen persoonlijke ontwikkeling
Radio Solidaridad
De lokale omroep van San Marcos is een goede aanvulling op de nieuwsvoorziening in Sam
Marcos en verre omgeving. Voor de benodigde onderhoud van de zendinstallaties en voor
het Jongerenprogramma hebben we middelen vrijgemaakt.
Corona en twee orkanen
Met zorg hebben we gekeken hoe de overheid in Nicaragua de zorg voor/tegen corona
aanpakte. Het contact met Horizonte was geen aanleiding om direct in te grijpen; de
leiding en de staf van Horizonte had een stevige greep op die situatie, dusdanig dat het
virus buiten de poort kon worden gehouden.
De twee orkanen ( binnen twee weken tijd over Nicaragua) in combinatie met het Covidvirus is voor Biel/Jena/Helmond aanleiding geweest om Aprodim te vragen een voorstel
aan te bieden gericht op twee elementen
- Een voorziening in medicamenten en daarmee samenhangend materiaal;
- Een fonds in te richten om de boeren te helpen in zaaigoed voor een volgende oogst;
de oogsten van nu zijn door de orkanen vernietigd en dat gaat een probleem opleveren
in de voedselvoerziening.
Foreign Agents Act
De regering heeft wet onder deze benaming ingevoerd welke alle organisaties ( dus ook
stedenbanden) verplicht om inkomsten uit het buitenland te registeren. De wet in
ingegaan in november en de registratieplicht moet zijn vervuld in medio januari. Veel is
nog onduidelijk, maar we vrezen politiek invloed op projecten en programma’s.

0000000000000000000000000000
00000000000000
00000000

