
     1

Samen sterk

Stedenband Groningen - San Carlos
Jaargang 17 - nummer 4 - december 2014

Coming out and in the closet

Socialmente iguales, 
libremente diferentes
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De laatste jaren voeren veel Latijns-Amerikaanse landen progressieve wetgeving door op het gebied van 
homorechten. Zo hebben enkele landen (Argentinië en Uruguay) het homohuwelijk ingevoerd, wat   de 
nodige media-aandacht heeft gegenereerd. Nicaragua is echter veel conservatiever en was dan ook één 
van de laatste landen in Latijns Amerika waar de strafbaarheid van homoseksualiteit werd afgeschaft. 

Door: Rick Nijkamp, voormalig portefeuillehouder Mensenrechten
In november 2007 is artikel 204 uit de strafwetgeving van 
 Nicaragua verwijderd. Dit artikel luidde: ‘Een ieder die op een 
schandalige manier seksuele gemeenschap met iemand van 
hetzelfde geslacht bedrijft, bevordert of propageert, maakt zich 
schuldig aan de misdaad van sodomie en zal één tot drie jaar 
gevangenisstraf tegemoet zien.’

Voorlichtingen
De verwijdering van dit artikel creëerde ruimte voor het ont-
staan van emancipatoire groepen in heel Nicaragua. Dit betekent 
echter niet dat homoseksualiteit breed werd geaccepteerd door  de 
maatschappij. 
Stedenband Groningen-San Carlos vindt het belangrijk om bij te 
dragen aan de verandering van de beeldvorming omtrent seksuele 
diversiteit. Wij doen dit, in samenwerking met Stichting LGBT 

Groningen, onder meer door de groep Modiversex San Carlos, 
bestaande uit homoseksuelen en lesbiennes, te ondersteunen bij 
het organiseren van voorlichtingen over het thema rechten voor 
LGBT’s (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) in San Carlos en 
omgeving. De reactie van de Nicaraguaanse bevolking is redelijk 
positief volgens leden van ‘Modiversex San Carlos’ die ons via de 
mail en tijdens werkbezoeken op de hoogte houden.

Facebook
Ook via andere communicatiekanalen vernemen wij dat er 
 positieve reacties binnenstromen bij de Sancarleense groep. 
Zo zijn verschillende leden van Modiversex actief op Facebook. 
Hierdoor kunnen we ook in Groningen meelezen hoe de Nica-
raguaanse bevolking digitaal reageert op het thema seksuele 
diversiteit.

Projecten in San Carlos steunen? Dat kan! IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

>> Lees verder op pagina 3 >> 

Themanummer Seksuele diversiteit

Even 
voorstellen...
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Op donderdagavond 5 februari 2015 om 20.00 uur organiseert de 
Stedenband een themabijeenkomst over LGTB / Seksuele Diversi-
teit.

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de spreker en locatie 

nog niet bekend. Noteer het alvast in uw agenda. U bent van 
harte uitgenodigd aanwezig te zijn en andere geïnteresseerden 
mee te nemen!

Meer informatie volgt via social media en mail.

Aankondiging thema-avond LGBT februari 2015

Zoals het een inmiddels goede traditie betaamt, treft u 

weer vlak voor de feestdagen de vierde ¡Enlace! op de mat. 

Dit keer helemaal in het teken van seksuele diversiteit.

De organisatie Modiversex San Carlos heeft de afgelopen 

maanden hard gewerkt om een aantal van hun doelen 

te bereiken en met veel plezier en trots berichten we u 

daarover.

Omdat hun strijd nog niet gestreden is, hebben we dit 

keer besloten onze donateursactie ook in het teken van 

LGBT-vraagstukken te plaatsen. De brief met aangehechte 

acceptgiro is bij dit nummer gevoegd. We hopen ook dit 

jaar weer uw bijdrage te mogen ontvangen. Groot of klein, 

alle beetjes helpen en worden door San Carlos en door ons 

enorm gewaardeerd!

In dit nummer kunt u ook kennis maken met onze nieuwe 

portefeuillehouder Mensenrechten, Els Dafallah-van der 

Weele, die zich gaat bezighouden met ons project op het 

gebied van huiselijk geweld en natuurlijk ook met onze 

samenwerking met Modiversex. 

En, last but not least, vertelt Albert Meijer van Stichting LGBT 

Groningen wat zij als organisatie doen en waarom zij met 

ons samenwerken ter ondersteuning van Modiversex.

We wensen u allen warme en goede feestdagen toe!

Van de redactie
A bridge too far
Op deze Facebook-pagina’s is te lezen dat er niet alleen positieve 
reacties binnenkomen. Onlangs ontstond er enige tumult toen 
bleek dat een van de mannelijke leden ook op vrouwen valt. 
Verschillende verontwaardigde reacties stroomden binnen op 
zijn pagina toen hij aankondigde dat hij een relatie heeft met een 
vrouw; een vrouw die zelf ook tot Modiversex behoort. Hij werd 
onder meer uitgescholden voor aandachts-junk die niet weet wat 
hij wil. Ook zij ontving nare reacties op de bekendmaking van 
hun relatie.

Biseksualiteit lijkt bij sommige Nicaraguanen dus nog ‘ a bridge 
too far’. Het lijkt erop dat homoseksualiteit (mede door allerlei 
voorlichtingen) al meer wordt geaccepteerd in Nicaragua, maar 
het blijft doordrongen van vooroordelen. Indien iemand niet 
aan het stereotype beeld voldoet dan volgt sociale afkeuring. 
Duidelijk  is dat in Nicaragua nog een lange emancipatoire weg is 
te gaan.

Deze bijdrage verscheen eerder in een iets andere versie in onze 
verhalencarroussel op de website. Meer verhalen lezen? Kijk dan op 
www.groningensancarlos.nl/verhalen

>> Vervolg pagina 1 >>

caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

 www.helderenhelder.nl

Na het succes van de editie van 2014 organiseert de Stedenband 
in 2015 wederom een filmavond Nicaragua: Cineragua.
Deze vindt plaats op donderdagavond 12 maart in Groninger 
Forum (voorheen ForumImages), Hereplein 73.

Kaartverkoop vindt plaats aan de kassa van Groninger Forum.
Noteer het alvast in uw agenda en neem iedereen mee die u kunt 
bedenken!

We verklappen nog niet het hele programma, maar kunnen al 
wel met trots zeggen dat op deze avond de speciale Stedenband-
film, die op dit moment door Marga Hoijtink wordt gemaakt, in 
première zal gaan. Een unieke kans om als eerste deze nieuwe 
productie te zien!

Houd voor meer informatie over het programma onze (social) 
media in de gaten!

Alvast noteren: filmavond Cineragua 2015



2. Er zijn 6 videofora en groepsgesprekken gehouden waaraan 
totaal 120 mensen deelnamen, inclusief leden van de LGBT-
gemeenschap, ambtenaren op overheids- en gemeenteniveau, 
medewerkers van NGO’s en lokale, publieke dienstverleners. Zo 
waren er onder meer mensen aanwezig van de Nationale Politie, 
Bureau Vrouwenzaken, de gezondheidsinstellingen en Ministe-
ries, de gemeente San Carlos, lokale universiteiten, het Leger, het 
Mensenrechtenkantoor in San Carlos en de brandweer.
Doel van deze bijeenkomsten was in gesprek te komen met perso-
nen die besluitvormende posities innemen. Modiversex is positief 
gestemd over de resultaten. De gesprekspartners droegen zelf 
ook ideeën aan, waardoor beleidsbeïnvloeding (vermoedelijk) 
makkelijker te realiseren is. Andere resultaten zijn het verbod 
op discriminatie in scholen, medische posten en universiteiten, 
en de overweging dat de LGBT-gemeenschap deelgenoot wordt 
gemaakt van alle sociale activiteiten van beide gemeenten. 
3. Uitvoering van vier trainingen voor de LGBT-gemeenschap. 
In totaal werden 60 leden getraind. Thema’s waren mensenrech-
ten, advocacy, stigmatisering & discriminatie, gender gerelateerd 
geweld, het ‘ABC van politieke beïnvloeding’ en de implementatie 
van resolutie 249-20091. 
Door deze nauwe samenwerking is er een netwerk ontstaan, 
waarin ook zogenaamde ‘promotores’ zijn geïdentificeerd: 
leden van de LGBT-gemeenschap die als aanspreekpunt dienen, 
informatie kunnen geven en meehelpen bij het organiseren van 
activiteiten. Zij zullen ook een rol spelen bij de stappen die gezet 
gaan worden op het gebied van beleidsbeïnvloeding. 
Niet voorzien in de plannen, maar wel voor elkaar gekregen 
middels de bijeenkomsten, zijn promotores voor de gemeenten 
Morrito en El Almendro.
4. Ontwikkelen van plannen voor beleidsbeïnvloeding. Na de 
hierboven genoemde trainingssessies zijn er in samenwerking 
met de leden twee plannen ontwikkeld voor beleidsbeïnvloe-
ding in de gemeenten San Carlos en San Miguelito. De acties en 
bijeenkomsten hebben er nu al toe geleid dat de Gemeente San 
Carlos Modiversex formeel heeft erkend.

5. Het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. In Nicaragua is 
dit een traject dat via de Nationale Assemblee (‘Tweede Kamer’). 
Alle documenten zijn hiervoor gedeponeerd. 
Gedurende het gehele proces is Modiversex ook actief geweest 
als lid van CONISIDA, de Nicaraguaanse Commissie voor AIDS, 
waarvan het Ministerie van Gezondheid voorzitter is.
Tevens hebben ze veel inspanningen verricht in het benaderen 
van de families van leden van de LGBT-gemeenschap. Dit heeft 
onder meer geleid tot het bijwonen van de eerste bijeenkomst van 
familiehoofden in Managua. 

Onder de indruk
De Stedenband is onder de indruk van de vele activiteiten die 
Modiversex gedurende het afgelopen jaar heeft weten te reali-
seren. Als we kijken naar de impact die de inspanningen van 
Modiversex heeft gehad, kun je eigenlijk niet anders concluderen 
dan dat elke euro die vanuit Groningen gedoneerd is, meer dan 
een euro waard is gebleken.
Toch is er nog een lange weg te gaan en heeft Modiversex nog 
meer plannen die gerealiseerd moeten worden. De aanvraag die 
zij ons stuurden is daarin de rode draad. Er zijn echter ook nieu-
we onderwerpen naar voren gekomen die aandacht behoeven. Te 
denken valt hierbij aan het opzetten van een bestuur van familie-
hoofden en het begeleiden van leden van de LGBT-gemeenschap 
bij het formeel aangifte doen van schending van hun rechten.

Donateursactie 2014
Bij deze ¡Enlace! zit een acceptgiro ingesloten. Dit jaar staat onze 
donateursactie in het teken van het project van Modiversex. We 
hopen dat het bovenstaande verhaal u net zo enthousiast heeft ge-
maakt voor het werk van Modiversex als wij zijn. Met uw bijdrage 
maakt u de verdere uitvoering van het project mogelijk. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

1 Resolutie 249-2009 moet bijdragen aan een verbeterde toegang 
van de LGBT-gemeenschap tot gezondheidszorg.
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In februari 2011, tijdens ons werkbezoek aan San Carlos, ontmoetten we voor de eerste keer twee 
vertegenwoordigers van de belangengroep-in-oprichting voor seksuele diversiteit. Jimcar Bustamante 
en Venancio Silva vertelden ons over de stigmatisering, discriminatie en het geweld dat zij als 
homoseksuelen ervoeren in Nicaragua en de vooroordelen die leven als het gaat om seksuele diversiteit.

Door: Muriël Duindam
Niet lang daarna brachten ze, op uitnodiging van de Stedenband 
en onze samenwerkingspartner Stichting LGBT Groningen, een 
bezoek aan onze stad. Ze spraken met verschillende organisaties 
en mensen die actief zijn in Groningen als het gaat om de rechten 
voor leden van de LGBT-gemeenschap. Het bezoek maakte 
enorme indruk. Het jaar daarna organiseerde de groep een ‘gay-
pride-bijeenkomst’: twee dagen conferentie en een optocht door 
San Carlos voor iedereen uit de LGBT-gemeenschap van de regio 
die daar aan mee wilde en durfde te doen. 

Bij elk volgend werkbezoek sprak ik met Venancio Silva, intussen 
voorzitter van de groep ‘Modiversex San Carlos, Río San Juan’, die 
serieuze stappen aan het zetten was om het thema op de agenda 
te zetten. We ontvingen een goed onderbouwde projectaanvraag 
met een begroting van bijna U$9.000,-.

Tijdens mijn werkbezoek in februari van dit jaar zat ik weer met 
ze om tafel. Ondanks dat de groep nog niet over fondsen be-
schikte, waren de leden actief aan de slag gegaan. Ze gaven onder 
meer huis-aan-huis-voorlichting, organiseerden voorlichtingsbij-
eenkomsten voor bijvoorbeeld het leger en boden, in samenwer-
king met het gezondheidscentrum, gratis soa-tests aan. De groep 

was nog net zo enthousiast als de eerste keer dat ik ze sprak. 
Mooi nieuws was dat ik ze intussen een fonds in het vooruitzicht 
kon stellen, dat door Stichting LGBT Groningen beschikbaar is 
 gesteld. Met deze €2674,- zijn ze vervolgens aan de slag gegaan. 

Het project
De eerste etappe bestond uit het verkrijgen van de rechtspersoon-
lijkheid voor de organisatie, waarmee ze in Nicaragua zelf een 
officiële status krijgen, wat tot gevolg heeft dat ze ter plaatse ook 
fondsen mogen aanvragen. 
Daarnaast heeft Modiversex in zowel San Carlos als in San 
Miguelito, dat ook in de regio Río San Juan ligt, videofora en 
gesprekken georganiseerd met als thema discriminatie, stigmati-
sering en gender-geweld. Tot slot stond ‘advocacy’ op de agenda. 
Doel hierbij is een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling op 
het gebied van LGBT-rechten en het onderwerp op de agenda te 
krijgen in bestaand beleid.

Met deze basisuitgangspunten is Modiversex aan de slag gegaan.  
Tot voor kort werd er niet stelselmatig samengewerkt met de 
LGBT-gemeenschappen. Documenten over stigmatisering, 
discriminatie en vooral geweld, zijn niet voorhanden. Dat geweld 
veelvuldig voorkomt en dat daders daar vaak straffeloos mee weg-
komen, was een belangrijke invalshoek bij de voorlichting en fora 
door Modiversex. Moeilijke kwesties die een duidelijke, maar ook 
voorzichtige aanpak vereisen. 

De activiteiten die Modiversex met de bijdrage uit Groningen 
realiseerden waren:
1. Training van vier maanden aan alle leden van Modiversex op 
het gebied van advocacy en mensenrechten. De volgende thema’s 
zijn aan de orde gekomen:
•	 Workshop over mensenrechten en advocacy
• Aidspreventie
• Workshops over gedragsverandering
• Gecombineerde preventie en gender gebaseerd geweld
• Workshop financiële controle en gedeelde uitgaven
• Workshop stigmatisering en discriminatie
• Strategische planning vanuit een genderperspectief
• Workshop zelfhulpgroepen
• Workshop over mensenhandel
• Workshop leiderschap

Leden van de LGBT-groep uit San Miguelito tijdens de workshop 

over beleidsbeïnvloeding.

Het bestuur van Modiversex tijdens de oprichtingsbijeenkomst.

‘Sociaal gelijken, in vrijheid verschillend’ (motto van Modiversex)
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Laatste bestuurswisselingen
Door: Muriël Duindam 
In de vorige ¡Enlace! berichtten we over de bestuurswisselingen 
van de afgelopen periode. Hoewel we dachten dat we alleen voor 
Rick Nijkamp een vervanger moesten zoeken, bleek de praktijk 
een beetje anders. Gelukkig is het bestuur nu weer helemaal op 
sterkte en zijn we klaar voor een, hopelijk, rustigere periode als 
bestuur.
Rick Nijkamp is opgevolgd door Els Dafallah-van der Weele. Els 
was vanuit haar werk vanaf het begin bij ons huiselijk geweld-
project betrokken en heeft via andere kanalen veel ervaring opge-
daan op het gebied van diversiteitsvraagstukken. Een gedroomde 
opvolger dus voor Rick. In het artikel hieronder kunt u nader met 
haar kennismaken.

Ook hebben we, veel eerder dan we hadden verwacht, afscheid 
moeten nemen van Arjan Hermanides. Nog maar net toegetreden 
tot het bestuur als portefeuillehouder P&O bood zijn werkgever 
hem een geweldige kans in het buitenland. 

Gelukkig stoomde hij in korte tijd een opvolger klaar die we 
inmiddels al met enthousiasme hebben welkom geheten: Anjo 
Grakist. Hij werkt als projectmanager bij de DUO en gaat de 
uitdaging bij ons graag aan.

Tot slot zwaaien we Mette Wijling uit. Mette raakte bij de Steden-
band betrokken vanwege haar liefde voor Nicaragua en haar 
 interesse voor internationalisering en ecotoerisme. Ze trad toe tot 
het bestuur als portefeuillehouder Ecotoerisme. Mette is iemand 
die graag dingen aanpakt en doet en dat leidde er onlangs toe dat 
ze, naast haar baan, de lerarenopleiding is gaan doen. Dat laat 
haar helaas weinig ruimte om de bestuursvergaderingen bij te 
wonen en het bijbehorende vrijwilligerswerk te doen. Gelukkig 
blijft ze op de achtergrond nog aanwezig als ‘sparring-partner’. 

Mette, Rick en Arjan: bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! 
Els en Anjo: veel plezier met jullie nieuwe activiteiten! <<

Even voorstellen... Els Dafallah
Door: Els Dafallah-van der Weele
Er is mij gevraagd mezelf voor te stellen 
als nieuw bestuurslid Mensenrechten bij 
de Stedenband Groningen-San Carlos. In 
deze bestuursfunctie komen twee onder-
werpen die belangrijk zijn in mijn werk en 
leven bij elkaar. Huiselijk geweld en kin-
dermishandeling, en diversiteit. Ik heb bij-
na zeven jaar gewerkt als manager van het 
Steunpunt Huiselijk Geweld in Groningen 
en was het laatste jaar tevens manager 
van de Vrouwenopvang in Groningen. In 
deze jaren heb ik erg veel geleerd over de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermis-
handeling en gezien hoe belangrijk het is 
de aanpak verder door te ontwikkelen om 
het geweld juist te voorkomen en gezin-
nen nog veiliger te laten zijn. Ik heb zowel 
landelijk als internationaal veel kennis 
opgedaan en kennis gedeeld. 

Ik vind het fantastisch dat ik deze kennis 
aan kan wenden om ook in San Carlos 
de aanpak van huiselijk geweld een stap 
verder te brengen. Ik was als manager al 
zijdelings betrokken bij de uitzending van 
de experts van Het Kopland, de politie en 
de Stedenband naar San Carlos. Ik heb 

toen gezien hoe goed het is expertise en 
kennis uit te wisselen. Ook de Groningers 
hebben veel van deze uitwisseling geleerd. 
Het is zeker niet allen eenrichtingsverkeer. 

Een ander onderdeel van mijn portefeuille 
bij de Stedenband bestaat uit seksuele 
diversiteit, de LGTB. Allereerst vind ik het 
van ongekend belang dat ieder mens mag 
leven met, en mag houden van, iedereen 
die hij of zij wil. En dat je mag zijn zoals je 
bent. Dat klinkt logisch maar helaas weten 
we maar al te goed dat dat (nog) niet 
overal zo vanzelfsprekend is. Ik zet me 
daarvoor in, in mijn werk en privé; voor 
seksuele diversiteit en culturele diversiteit. 

Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaren mee 
gewerkt aan de organisatie van de lande-
lijke Transgender Dag in Groningen. 

Dan iets over mezelf: ik ben geboren en 
getogen in Groningen. Ik woon met mijn 
Soedanese man en twee kinderen in de 
stad. Ik heb sinds begin dit jaar mijn 
eigen bedrijf. Ik ben procesbegeleider, 
interim-manager en dagvoorzitter. Ik geef 
momenteel in het hele land veel onder-
steuning/trainingen in het begeleiden van 
het fusieproces tussen de Meldpunten 
Kindermishandeling en de Steunpunten 
Huiselijk geweld. 

Ik heb enorm veel zin me meer te ver-
diepen in San Carlos en het werk van de 
Stedenband en mijn steentje daar aan 
bij te dragen. Ik werk daarin heel graag 
samen met de overige bestuursleden maar 
als u, als achterban, expert en ondersteu-
ner van onze stedenband met San Carlos, 
een inhoudelijke bijdrage wilt leveren, 
hoor ik het graag. U kunt mij vinden via 
www.dafallah-vanderweele.nl. <<

Samen sterk tegen discriminatie en stigmatisering

LGBT’s (een Engelse term voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders) hebben het in 
Groningen niet altijd even makkelijk. Wettelijk is er al veel geregeld, maar sociale acceptatie loopt soms 
nog achter. Het komt misschien wel vaker voor dat stellen van hetzelfde geslacht hand in hand door de 
Heerestraat lopen, maar veel LGBT’s voelen zich nog steeds niet veilig genoeg om zichzelf te kunnen 
zijn op straat, op school, in het bejaardentehuis of in de buurtvereniging.

Door: Albert Meijer, Stichting LGBT Groningen
Om die reden is in 2009 Stichting LGBT Groningen opgericht. 
Deze Stichting zet zich in om acceptatie en emancipatie van 
 lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders te bevorderen. 
De Stichting heeft hiervoor eenmalig zogenaamde ‘Koploper-
gelden’ en een financiële stimulans van de gemeente Groningen 
ontvangen.
Er is afgesproken met de gemeente dat een deel van deze Kop-
lopergelden wordt ingezet voor internationale samenwerking op 
het gebied van emancipatie via de stedenbanden. Zo wordt in San 
Carlos de groep Modiversex San Carlos ondersteund. 

In de machocultuur van Nicaragua is het voor LGBT’s vaak 
 moeilijk om zich staande te houden tegen stigmatisering en 
 discriminatie. Een paar jaar geleden was ‘homoseksueel gedrag’ 
er zelfs nog strafbaar! Modiversex San Carlos zet zich in om 
homoseksualiteit in San Carlos en omgeving bespreekbaar te 
maken, en steunt LGBT’s die uit de kast willen komen. 

Modiversex San Carlos is een recent opgerichte organisatie die is 
ontstaan door de samenwerking met Stichting LGBT Groningen 
en Stedenband Groningen-San Carlos. Het idee voor het oprich-
ten van deze organisatie werd gevormd in november 2011. Jimcar 
Bustamante en Venancio Silva, twee Sancarleense homoseksuele 
mannen bezochten dat jaar de Martinistad. Ze kwamen hier om 
te kijken hoe Groningen haar emancipatiebeleid vormgeeft, en 
hoe Stichting LGBT Groningen en andere Groningse organisaties 
zich inzetten voor sociale acceptatie. Ze kregen een rondleiding 
door de stad en spraken onder andere met de burgemeester 

en enkele raadsleden, COC Groningen/Drenthe, studenten-
vereniging Ganymedes en Discriminatie Meldpunt Groningen. 
Vol informatie en inspiratie keerden Jimcar en Venancio terug 
naar San Carlos: het begin van een duurzame relatie tussen 
LGBT-activisten in San Carlos en Groningen. 

Stichting LGBT Groningen zamelde in de Regenboogweek geld  
in voor de eerste activiteit die in San Carlos werd georganiseerd: 
een meerdaags congres over seksuele diversiteit.
Als onderdeel van dit congres liepen deelnemers mee in een 
optocht door San Carlos, met als doel het zichtbaar maken 
van seksuele diversiteit en het verspreiden van informatie over 
mensen rechten. Leuzen als ‘We zijn gelijk, en we zijn verschil-
lend’  sierden de spandoeken die door de deelnemers door de 
stad werden gedragen. Hoewel het spannend was om dit eerste 
publieke statement te maken, waren deelnemers uitgelaten: de 
reacties van de lokale bevolking waren overwegend positief! 

Het congres was de opmaat naar de oprichting van Modiversex 
San Carlos, waarvan Venancio voorzitter is. Om deze organisatie 
verder te ondersteunen en te professionaliseren heeft Stichting 
LGBT nog steeds contact via de Stedenband en worden ze op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het is soms lastig 
voor een relatief kleine organisatie als Stichting LGBT om op zo’n 
afstand op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, maar de 
contacten met de collega’s in Nicaragua zijn goed. Door de inspi-
ratie die Jimcar en Venancio hebben opgedaan in Groningen is er 
in San Carlos een groeiende LGBT-organisatie opgezet. Op haar 
beurt vormt Modiversex San Carlos een inspiratie voor ons!  <<

Jimcar Bustamante (l) en Venancio Silva tijdens hun bezoek. Leden van Stichting LGBT Groningen met Jimcar (l) en Venancio (r).
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¡Enlace! is een uitgave van 
 Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
T 050 3676169
F 050 3676161
E sancarlos@groningen.nl

I www.groningensancarlos.nl
Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-goep   Stedenband 
Groningen-San Carlos
Like us on Facebook!
facebook.com/GrunnSanCarlos
IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

Einddredactie Petra Raaijen 
Hoofdredactie Muriël Duindam
Opmaak Caro Helder
Ontwerp Maaike de Laat 
Oplage 750 stuks

Bijdragen Els Dafallah-van der 
Weele, Muriël Duindam, Albert 
Meijer, Rick Nijkamp
Fotografie Selvia de Cuba, Muriël 
Duindam. Modiversex San Carlos, 
Madelon Risakotta

¡Felices Fiestas!

Met trots kijken we weer terug op een veelbewogen 
jaar, waarin we niet alleen succesvolle activiteiten in San 
Carlos, maar ook in Groningen konden organiseren.  Dit 
alles dankzij de inzet van onze vrijwilligers, coördinatoren, 
betrokken projectpartners, sponsoren, stagiairs en andere 
geïnteresseerden. We hopen dat 2015 een goed en 
vruchtbaar jaar gaat worden. Wij hebben er in elk geval 
zin in! 

We wensen u allen hele fijne feestdagen en 
een prachtig nieuw jaar!


