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Januari 2023. 

Hermanamiento Helmond en San Marcos 
 In een betrokken stedenband samenwerken voor San Marcos,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In deze brief wil het team van de Stedenband 
Helmond - San Marcos in korte bewoordingen de 
achterban informeren over de stand van zaken.  
 
De situatie in Nicaragua 
In 2021 hebben we gemeld dat het niet het jaar was, 
waar we op hadden gehoopt. 2022 is in Nicaragua 
wederom politiek en maatschappelijk een moeilijk 
jaar geweest. 
Daniel Ortega en Rosa Murillo, zijn echtgenote, als 
vicepresident, hebben zichzelf weer overtroffen met 
repressie  tegen de burgerbevolking en het oppakken 
van vooraanstaande oppositieleden en 
burgeractivisten zonder geldige redenen. Inmiddels zitten ongeveer 200 personen onder erbarmelijke 
omstandigheden gevangen. 
In 2022 is het FLSN erin geslaagd om alle 153 gemeenten volledig onder controle te krijgen bij de nationale 
gemeenteraadsverkiezingen. Wederom met repressie en fraude. 
Nicaraguanen, die het zich kunnen veroorloven verlaten massaal het land. Een totaal gebrek aan vertrouwen in de 
toekomst van het land is de grootste drijfveer. 
In Nederland zijn er ongeveer 170 Nicaraguaanse vluchtelingen, over het algemeen jongeren. 
Dit klinkt allemaal niet echt positief, maar gelukkig slagen wij er nog steeds in om, op kleine schaal, hulp te bieden 
aan de Nicaraguaanse bevolking, in de regio San Marcos zonder inmenging van gemeentelijke politiek. Onze 
samenwerking met het gemeentebestuur van San Marcos is nog steeds, tot nader order, opgeschort. 
Samen met Jena (Duitsland) en Biel (Zwitserland) is met name het project voorschoolse opvang en ondersteuning 
van de bibliotheken zeer succesvol. We zien wel dat de bureaucratie om dergelijke projecten doorgang te laten 
vinden is toegenomen. Er is intussen nieuwe wetgeving: de “Wet voor Registratie van Donerende Instanties” en 
onlangs in 2022 “Wet voor controle op NGO’s zonder winstoogmerk”. Door die wetgeving is onze lokale NGO nu 
verplicht om aan te geven waar het sponsorgeld vandaan komt en maandelijks moet daarvan in Managua verslag 
worden gedaan en moeten certificaten daarover worden gevalideerd. Dit kost extra geld, maar in verhouding 
wordt 95% nog steeds besteed aan de projecten ter plaatse. 
 
De Projecten in 2022 in Nicaragua 
Onze samenwerking met het Duitse Jena en het Zwitserse Biel, steden die ook met San Marcos werken, gaat door. 
Samen worden we ondersteund door de politiek onafhankelijke NGO Aprodim. 
Dit heeft geleid tot de voortzetting van de volgende vier projecten: 
# Voorschoolse opvang, Pre-Escolar 
# CACSAM, micro-kredieten 
# Bibliotheek San Marcos en in buitengebied. 
# Zaadgoed project Noodhulp 
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Voorschoolse opvang (Pre-Escolar) 
De drie stedenbanden in Europa hebben in het 
programma van Aprodim gezamenlijk de voorschoolse 
opvang als project ontwikkeld.  
In dit project ligt de nadruk op de ondersteuning van 
vrijwilligers in de buurtschappen, die kleuters 
voorbereiden op de schoolse situatie. Juist ook in de 
Zone Seca, het dunbevolkte agrarisch buitengebied. De 
ondersteuning zit in coaching en het gebruik van 
duurzaam materiaal uit de Montessori methode. 

Ouders in de buurtschappen, vooral moeders, worden getraind 
om in hun eigen omgeving “les” te geven: vooral dans- en 
muzieklessen en het ontwikkelen van didactische materialen. 
Daarmede wordt het project in een vertrouwde omgeving 
uitgevoerd zonder reizen naar centrale plaatsen. De moeders 
leren tevens een beroep. Het project is gestart in 2019 en is door 
de betrokken partijen in ieder geval gegarandeerd tot en met 
2025. In 2022 zijn de eerste stappen gezet om meer onafhankelijk 
te worden van donaties, door het eigen lesmateriaal commercieel 

te maken voor scholen die ressorteren onder het MINED, het ministerie van 
onderwijs. 
Dat Ministerie is al positief-actief betrokken bij deze activiteiten. Op deze 
manier kunnen, met onze ondersteuning, ook steeds weer nieuwe 
buurtschappen bij het project aansluiten. Maandelijks krijgen wij een 
uitgebreide update van deze activiteiten.  
 
Ondersteuning bibliotheek  
We hebben al ondersteund in de aanschaf van computers en opzet van een 
WIFI-netwerk voor “Arlen Siu” in San Marcos. Ook kinderen die thuis geen 
beschikking hebben over netwerk kunnen hier terecht. 
In Dulce Nombre hebben we enkele zonnepanelen beschikbaar gesteld.  
Voor consolidering, aanschaf van  nieuwe boeken etc. ondersteunen we jaarlijks 
met $1000 dit initiatief.  
Vanuit de bibliotheek worden ook voorlees activiteiten georganiseerd. → 
 
CACSAM 

Dit project is opgestart in 2020 ter 
verbetering van de positie van de vrouw in San Marcos. Het betreft 
een kredietfonds voor micro-kredieten, onder de naam “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de San Marcos” (CACSAM). 
 De 84 vrouwen, die 
CACSAM stichtten, hadden 
al aan eerdere projecten 
deelgenomen en een 
zakelijke bijdrage aan de 

rekening van de coöperatie geleverd. Leden blijven leningen ontvangen 
tot een totaal van ongeveer $ 300, de rente wordt gebruikt om 
accountancy en een klein kantoor te financieren.  
Met deze, toen eenmalige kapitaalinjectie, heeft CACSAM zich kunnen 
consolideren en staat nog steeds heden ten dage, stevig in de “markt”. 
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Noodhulp zaadgoed “Zone Seca” 
In 2022 is dit project afgerond. De boeren zijn ondersteund met workshops 
om milieubewuster en efficiënter te werken met zaaigoed. Verandering van 

klimaat is zichtbaar en regen is niet 
altijd meer een constante factor 
waarop gerekend kan worden. Dit 
betekent dat irrigatie ook steeds meer 
een thema gaat worden en ook een 
zorgpunt is voor de continuïteit. 
                   
 
 
 

 
Een constante factor, vanuit Helmond, is de ondersteuning van 
het ouderen tehuis, ‘” Hogar de Ancianos”. 
Voor onderhoud van de gebouwen doneren we jaarlijkse steun 
voor onderhoud en veiligheid (€ 1.000). De directrice Conny 
Cerdag met haar medewerkers, heeft ervoor gezorgd dat het 
tehuis met lokale steun, de dagdagelijkse  operationele zaken, in 
stand kan houden. Daarnaast worden er vele activiteiten 
georganiseerd, getuige de foto’s, video’s op facebook. 
Link: Hogar de Ancianos Horizonte San Marcos - Carazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gaan we doen in 2023? 
 

Na het succes van onze fototentoonstelling over “verbinding” in 2022, staan er voor ’23 wederom een aantal 
activiteiten gepland, ergens in mei-juni.  
Laat u verrassen! 
Al enkele jaren proberen we op 4 Juli, de “Dag van de Samenwerking”, een werkbezoek naar San Marcos, te 
organiseren met een vertegenwoordiging vanuit Jena, Biel en Helmond. Door de lokale omstandigheden staat dit 
voor voorlopig geparkeerd.  
Door het team, onder aanvoering van onze programmamanager, is het beleidsplan “HSM 2022 en toekomst”  
vorm gegeven. Horizonte, het ouderentehuis, ons “Hogar de Ancianos” wordt blijvend daarin meegenomen. 
De intensievere samenwerking tussen Jena, Biel en Helmond naar San Marcos toe wordt nagestreefd. 
 
In 2022 was het 40 jaar geleden, dat de eerste contacten met San Marcos vanuit Helmond werden gelegd. 
Een herinneringsboek 40 jaar HSM is in voorbereiding. 
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Nieuw is de samenwerking met de Scouting Jan Baloys in Stiphout. 
In 2022 zijn we gaan samenwerken met de Scouting Jan Baloys in Stiphout. Na een paar gesprekken met de 
leiding zijn we een pilot gestart. Zowel de leiding van de scouting als het team Stedenband Helmond - San Marcos 
(HSM) vinden het van belang om jonge mensen kennis te laten maken met de situatie van kinderen op het 
zuidelijk halfrond, in dit geval met Nicaragua.  
We gaan proberen om een duurzame samenwerking op te 
bouwen.  
Op een scouting weekend, in juni, van de Welpen heeft een van 
onze vrijwilligers bij het kampvuur een verhaal verteld over de 
leefwereld van kinderen Nicaragua. Herkenbare zaken, maar net 
even iets anders! De kinderen, in de leeftijd tussen de 7 en 10 jaar 
oud, waren heel enthousiast. Op zaterdag 18 juni zijn we met de 
Bevers en de Welpen een middag naar het wereldpaviljoen In 

Steyl geweest waar de 
kinderen een reis met het 
vliegtuig naar Nicaragua maakten en konden ervaren hoe het is om in het 
Nicaraguaans dorp San Pedro te wonen.  Ze werden begeleid door 
vrijwilligers van het wereld paviljoen bij allerlei activiteiten, zoals het 
bouwen van speelgoed met wegwerpmateriaal, het bezoeken van het 
gemeentehuis, de markt, de school en werkplaatsen. En vragen stellen 
(interactief) aan Sergio en Rosa, 2 Nicaraguaanse jongeren. 
Ook konden ze in het wereldpaviljoen Ghana bezoeken.  
Zowel het HSM team als de leiding en natuurlijk de kinderen vonden het 

een mooie (leerzame) belevenis. We kijken er naar uit om de samenwerking te continueren. 
 
 
Tot slot 
Mede namens onze vele vrienden in San Marcos gaat onze 
welgemeende dank uit naar ieder van u, die ons ook in 2022 heeft 
gesteund. Wij wensen u (vooral) een gezond en voorspoedig 
2023. 
Agradecemos mucho el soporte, de todos los amigos, que 
pudimos recibir en el año 2022, nos desean a todos un año 2023 
de Salud con mucho cariño. 
 
Met vriendelijke groeten van de medewerkers van de Stichting 
Helmond - San Marcos, 
Ruud van Tour 
Voorzitter Stichting Helmond-San Marcos. 
 
PS: mocht u uw mentale steun willen betuigen aan de inwoners van San Marcos en u wilt die gedachte omzetten 
in daadwerkelijke steun dan vermelden we volgaarne onze IBAN:  
 
NL 36 RABO 0129543004   Alvast dank namens San Marcos. 
 
Zie onze Promotiefilm: https://youtu.be/5C20WoLOfpA.  
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