Stedenband Groningen - San Carlos
Jaargang 19 - nummer 2 - december 2016

Krachten bundelen

pagina

Even naar de huisarts

Dichtershoek

4

pagina

10

pagina

16

Groningse 4Mijl weer succes!
Niet alleen de Stedenband beleefde dit jaar haar 30e verjaardag, ook de 4Mijl mocht dat feestje vieren.
En voor de vierde keer alweer deed een team van de Stedenband mee aan het evenement.
Door: Muriël Duindam
In totaal 23.000 lopers schreven zich in voor de 6437 meter
tellende route van Haren naar Groningen. Elf daarvan vormden
het Stedenbandteam, herkenbaar aan het prachtige T-shirt dat
door Simone Larabi werd ontworpen.
De samenstelling van het Stedenbandteam wisselt jaarlijks, al
is er een aantal dat al meerdere jaren meedoet. De lopers laten
zich altijd sponsoren door hun omgeving. Elk jaar levert dat
een geweldig bedrag op voor de organisatie van de Sancarleense
4Mijl, die het jaar erop rond 1 juni wordt georganiseerd. Voor dat
evenement is meestal het totale opgehaalde bedrag niet nodig. De
overgebleven gelden zetten we in voor de andere onderdelen van
ons sportproject, zoals de zwemlessen en de voetbalschool.
Dit jaar liep het team het fantastische bedrag van € 989,90 bij
elkaar! Alle lopers en sponsoren: ontzettend bedankt voor jullie
inzet, enthousiasme en bijdrage!

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

Even voorstellen...

Het hart was er goed voor, maar de tijd ontbrak om tussen

We kijken als Stedenbandorganisatie in elk geval terug op

alle leuke jubileumactiviteiten ook nog vier edities uit te

een heel leuk en dynamisch jaar en natuurlijk vooral ook

brengen van onze ¡Enlace!

op onze prachtige 30-jarige geschiedenis! We bedanken

Niettemin lukt het ons steeds beter om via de social media

iedereen in San Carlos en Groningen die daar door de jaren

actuele berichten te delen met iedereen die dat wil lezen.

heen aan heeft bijgedragen. En met veel plezier kijken we

En dit jaar nieuw, en waar we ook een beetje trots op zijn,

alweer uit naar de komende 30 jaar.

In oktober traden er twee nieuwe bestuursleden aan: Hub Hermans als voorzitter en Reint Huizenga als
portefeuillehouder Onderwijs & Stages. We zijn heel blij met deze deskundige en betrokken heren!

verscheen er twee keer een ¡Enlace! digitaal, een heus
tijdschrift op internet. Het komende jaar zullen we vaker

In dit nummer blikken we niet alleen terug op het

gebruik maken van deze mogelijkheid en zal de gedrukte

jubileumjaar, maar kijken we ook vooruit. Dat doen we

versie van ons bulletin minder vaak verschijnen.

door kennis te maken met twee nieuwe aanwinsten voor
ons bestuur: Hub Hermans en Reint Huizenga. We zijn heel

Zoals gezegd was dit jaar gevuld met allerlei jubileum

blij met de versterking en de kennis en expertise die zij

activiteiten. Een officiële relatie die al dertig jaar duurt is ook

inbrengen. We gaan een mooie toekomst tegemoet!

niet niks! We organiseerden filmfestival Cineragua, een feest
voor de stad met Fiesta Nica, een fotoactie in winkeletalages

Tot slot willen we u graag wijzen op de bijgevoegde

in de stad, twee pubquizzen, een reünie, de 4Mijl en een

donateursbrief, die dit jaar in het teken van Modiversex

wijnproeverij.

staat. De belangenorganisatie op het gebied van seksuele

Ook San Carlos liet zich niet onbetuigd en organiseerde ter

diversiteit voert op dit moment een project uit, waar

ere van ons jubileum een voetbalcompetitie en natuurlijk

Groningen en Erlangen aan bijdragen. Uw donatie aan dit

weer de 4Mijl van San Carlos.

belangrijke project stellen we heel erg op prijs.

Hub Hermans is emeritus hoogleraar Romaanse Talen en Culturen van de RuG. Zijn aandachtsgebieden zijn de moderne cultuur
en literatuur van de Romaanse landen, maar in het bijzonder
van Spanje en Latijns Amerika, zoals de periode van de Spaanse
Burgeroorlog, de Spaanstalige film, de kunst en cultuur van de
Hispanics in de VS en de eigentijdse Latijns Amerikaanse roman.

Reint Huizenga heeft gewerkt bij de Faculteit der Medische
Wetenschappen van de Universiteit van Groningen en bij het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als onderzoeker/labhoofd bij de onderafdeling Leverziekten, als coördinator Coschappen en Keuzeonderwijs en de laatste 10 jaar tot zijn
pensionering op 1 mei 2015 als coördinator Internationalisering.

Daarnaast is hij ook op het bestuurlijke gebied actief geweest:
zo was hij onder andere Decaan van de Faculteit der Letteren en
Directeur van het Mexico Studiecentrum. Tussendoor heeft hij
altijd een grote betrokkenheid gevoeld bij de politieke veranderingen in Spanje en Latijns Amerika. Vandaar dan ook dat hij,
toen hem na zijn pensionering gevraagd werd om voorzitter te
worden van de Stedenband Groningen - San Carlos, niet lang
heeft hoeven twijfelen:

In deze functie was hij verantwoordelijk voor de inkomende
en uitgaande mobiliteit van studenten voor de studierichtingen
geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen.
Tevens was hij medeverantwoordelijk voor het afsluiten van
overeenkomsten en contracten met instellingen buiten Nederland. Zo stond hij aan de basis van de overeenkomst tussen de
Stedenband, Gemeente Groningen en het UMCG voor het volgen
van (klinische) stages in San Carlos en omgeving. Via zijn werk
heeft hij veel landen, steden en instellingen bezocht. Begin 2014
heeft hij een reis met de Stedenband naar San Carlos gemaakt om
zich een indruk te vormen van de mogelijkheden voor het volgen
van stages en de uitbreiding ervan. Reint is op 1 oktober 2016 bij
de Stedenband begonnen en heeft de portefeuille Onderwijs en
Stages.

‘Stedenbanden lijken misschien erfenissen van lang vervlogen
tijden, maar de Stedenband Groningen-San Carlos is vooral gericht
op de toekomst. Stedenbanden laten zien hoe burgers met uiteenlopende culturele, economische (enz.) achtergronden, begrip voor
elkaar ontwikkelen en samen willen werken aan de verbetering van
hun bestaan.’
‘De stad Groningen wil de aantrekkelijkheid aantonen van Groningen als City of Talent, als kennisstad op het gebied van energie,
duurzaamheid en healthy ageing. Dat kan door zich te focussen
op strategische plaatsen, om zo op korte termijn studenten en
investeerders aan te trekken, maar dat kan ook door op bepaalde
plaatsen die kennis uit te dragen en toe te passen, om zo ook op wat
langere termijn te kunnen bogen op de realisatie van samenwerkingsprojecten die de wereld een beetje hebben helpen te verbeteren.
Vooral aan dat laatste wil de Stedenband Groningen - San Carlos
graag een bijdrage leveren.’
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‘San Carlos was en is nog steeds een welkome aanvulling op het
palet van stagemogelijkheden en -vaardigheden voor (geneeskunde)
studenten, die in Nederland niet aanwezig zijn. Instellingen kunnen
veel van elkaar leren en internationaal alleen maar een meerwaarde voor elkaar hebben. Kennisuitwisselingen zijn in deze essentieel
en kunnen voor vele andere opleidingen en studierichtingen van
toepassing zijn en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in
één van de armste landen van Midden-Amerika.’
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Krachten bundelen op alle stedenbandterreinen
Interview met Luis Orozco

Luis Orozco is sinds 2015 één van onze coördinatoren in San Carlos voor het sportproject. Luis
organiseert voor ons de zwemlessen en de Sancarleense 4Mijl en is betrokken bij diverse buitenschoolse
activiteiten. Hij is ook een vertrouwde contactpersoon voor andere Europese zustersteden van San
Carlos, zoals voor Erlangen en Nürnberg. Maar wie is hij en wat beweegt hem? Hoogste tijd om eens
met hem om tafel te kruipen. Dat deed Ineke de Groot met plezier.
Door: Ineke de Groot
Goedemorgen, Luis, welkom bij dit interview voor ¡Enlace!
Allereerst willen we graag wat meer weten over je achtergrond
- wat is je volledige naam en achternaam, waar ben je geboren en
opgegroeid, etcetera - Laten we beginnen met je jeugdjaren, ok?
Prima! Maar allereerst wil ik de Stedenband graag bedanken
voor deze gelegenheid van dit interview!
Jeugd en schooljaren
Mijn complete naam is Luis Eduardo Orozco Guadamúz, en
ik ben in 1975 in San Carlos geboren als jongste in een gezin
van drie. Ik heb twee oudere zussen, waarvan er een al sinds
jaren in Costa Rica woont. Mijn familie komt oorspronkelijk
uit Chontales, van het eiland Isla Grande, dat in het zuiden van
het meer van Nicaragua ligt. Het was een vissersfamilie die hier
naar toe is gemigreerd en die hier sindsdien is blijven wonen.
Mijn grootouders waren medeoprichters van het stadje San
Carlos en hebben de regio mee opgebouwd. Ik zat op de lagere
school Juanita Vigil. San Carlos was in die tijd een rustig en klein
stadje waar verder weinig gebeurde - de sociale problemen die
er nu zijn, met name onder de jongeren, had je toen nog niet.
We speelden op straat, waar nu het park is, de straten waren nog
onverhard, we zwommen naakt in de rivier en in het meer - dat
was toen nog heel gewoon. We leerden onszelf zwemmen op onze
eigen manier, zonder lessen of diploma’s; later heb ik ook wel
meegedaan aan wedstrijden in de Laguna de Masaya.
Eerste contacten met de zustersteden
Mijn middelbare school heb ik gevolgd op het instituut San
Carlos Borromeo. Ik was één van de beste leerlingen van mijn
schooljaar, was klassenleerling en blonk uit in allerlei takken van
sport. Zwemmen, voetbal, atletiek, basketbal, volleybal - ik had
niet echt een specifieke voorkeur en ik was een van de beste sporters van de regio. Al in 1985 was de stedenband tussen San Carlos
en Nürnberg ontstaan en vanaf die tijd werden er ook voor het
eerst uitwisselingen georganiseerd. In 1989 zat ik in San Carlos
bij een voetbalclub die FC Nürnberg heette; we deden mee aan
allerlei toernooien, ook op nationaal niveau - de club bestaat nog
steeds. In 1996 deed ik eindexamen voor de middelbare school en
kort daarna werd ik door een commissie (waar Frank Ochomogo,
een van de andere Stedenband-contactpersonen, onder andere in
zat) uitgekozen om mee te gaan naar Duitsland op uitwisseling.
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Versteviging van de banden
Vanaf 1996 - nadat ik zelf op uitwisseling was geweest - ben ik
eveneens steeds betrokken gebleven bij het werk van de stedenbandvereniging Nürnberg-San Carlos. In 2004 werd ik toen
vanuit deze organisatie benaderd en gevraagd om de eerstvolgen
de groep jongeren die daar naar toe gingen, te begeleiden. Er
gingen toen vier jongeren naar toe, met mij als begeleider. In
2007 werd ik voor de derde keer uitgenodigd om naar Duitsland
te komen - deze keer om daar een cursus als voetbaltrainer te
gaan volgen. Dat was ook zeer interessant en heel leerzaam; een
positieve en mooie ervaring.
Voetbal is bij ons een erg populaire sport. Hier in San Carlos
hebben de jongeren die voetbal spelen altijd de diepe wens
gekoesterd om een fatsoenlijk voetbalveld tot hun beschikking te
hebben - misschien dan wel niet zo’n perfect veld als in Duitsland
of in Nederland, maar op zijn minst een veld zonder al te veel
hobbels en gaten, waar je een normaal potje op kunt voetballen.
Tot nog toe is die droom helaas nog geen werkelijkheid geworden
- maar we blijven hoopvol.

We bezochten Nürnberg en Erlangen, ontmoetten onder andere
verschillende voetbalclubs: het was een onvergetelijke ervaring.
Het feit dat je andere mensen uit een andere cultuur leert kennen,
opent heel wat deuren voor je. Toen heb ik besloten dat ik het onderwijs in wilde, en in 1997 begon ik vervolgens met de opleiding
tot onderwijzer. Die opleiding duurde ruim twee jaar en het eindexamen was in Juigalpa. Later heb ik ook verschillende cursussen
en opleidingen op sportgebied gevolgd, gericht op jongeren - in
San Carlos waren maar weinig mogelijkheden op dat gebied. Zo
heb ik uiteindelijk twee jaar op het Instituut San Carlos Borromeo
gewerkt als docent lichamelijke oefening, en later nog eens ruim
vijftien jaar bij het Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Hier
heb ik veel ervaring opgedaan en me verder ontwikkeld.
Van hieruit ben ik ook begonnen met het mede-organiseren van
de uitwisseling tussen jongeren van San Carlos en Nürnberg - de
sport was een manier hiertoe en had een brugfunctie. Met een
aantal leeftijdsgenoten - zoals Ronny Gutiérrez, Oscar Arana, en
anderen - vormden we een groep jongeren die zich ook vrijwillig
inzetten voor bepaalde andere initiatieven van de verschillende
stedenbanden, zoals Rayitos del Sol, een Nederlands project voor
werkende kinderen die niet naar school gingen [dit project is
gestart onder de vleugels van de Stedenband en later zelfstandig
doorgegaan. Het kreeg onder meer steun van Stichting Kinder
postzegels, red.]. Dit project heeft een heel positieve impact
gehad, helaas functioneert het nu niet meer. Wij werkten daar als
vrijwilligers: we gaven de kinderen les en begeleidden ze bij hun
schoolwerk.

Vorig jaar, toen de Stedenband Nürnberg-San Carlos 30 jaar
bestond, ben ik samen met Frank Ochomogo en zijn vrouw
uitgenodigd om dit mee te komen vieren in Duitsland. Er waren
toen ook juist 11 jongeren vanuit San Carlos op uitwisseling, een
behoorlijk grote groep deze keer. Ook heb ik dat jaar (in 2015
dus) voor het eerst Groningen bezocht, en ook al was het maar
een drietal dagen, je krijgt zo toch een beetje een indruk.
Vond je Groningen erg verschillend van de Duitse zustersteden?
Ja, ik vond van wel: het landschap is anders (heel vlak!) en
Groningen is een mooie stad, met veel jonge mensen, en ik vond
de mensen in Groningen erg open en toegankelijk. Het was een
mooie ervaring, ook al is het programma altijd erg druk en heb je
weinig tijd om op eigen houtje rustig rond te kijken.
Waar bestaat je werk nu uit, werk je vooral voor de stedenbanden?
Ja; ik werk voor het Zuid-Noord-programma en ook voor FSJ,
twee Duitse programma’s voor vrijwilligerswerk. Ook is er net
weer een jongere vanuit San Carlos geselecteerd die nu voor een
jaar in Erlangen werkt, Alexa Brenes. Een andere is nog in San
Carlos, maar hij gaat in februari naar Duitsland. En verder ben ik
natuurlijk ook contactpersoon voor Groningen voor wat betreft
sportactiviteiten: (zaal)voetbal, zwemmen, volleybal, basketbal,
etc. Jammer is dat de sporthal vooral in de aanloop naar de verkiezingen [de landelijke verkiezingen van 6 november, red.] niet
altijd beschikbaar was voor sportactiviteiten. De zwemlessen zijn
nu afgelopen, en ik heb het verslag al via Frank Ochomogo aangeleverd. De resultaten en de evaluatie waren erg positief. Vanuit
Nürnberg zou men ook nog een bedrag sturen ter ondersteuning
van de zwemlessen, maar dat geld kwam niet op tijd, hopelijk
kunnen we dat nog elders inzetten. We willen graag verder met de
zwemactiviteiten en de lessen aanbieden aan meerdere leeftijdsgroepen, vooral aan de kleinsten van een jaar of vijf, zes.

Luis tijdens de zwemlessen van de Stedenband.

En ook willen we graag met de verschillende voetbalteams vanuit
San Carlos meedoen aan een toernooi dat wordt georganiseerd
door de overheid. Jalmer [Correa, onze andere sportcoördinator
in San Carlos, red.] heeft de groep tot vijftien jaar, en ik de groep
tot zeventien jaar. Er komt meestal veel extra werk bij kijken, en
de toelage per maand is maar beperkt. Maar de jeugd heeft de
toekomst, dus het is erg belangrijk, vind ik, om te investeren in de
training en de begeleiding van de jeugdteams. Momenteel doen
we mee om de prijzen op nationaal niveau, dus dat ziet er goed
uit. De bijdrage van de stedenbanden helpt mee om de jeugd op
deze manier te kunnen ondersteunen. En ik doe dat ook, met veel
enthousiasme en plezier, of ik nu betaald krijg of niet. Ik red me
meestal wel met wat extra klussen links en rechts.
Toekomst stedenbanden
Hoe zie je het werk en de activiteiten van de stedenbanden in de
toekomst?
Wat mij betreft moet het stedenbandwerk doorgaan en moeten
de activiteiten versterkt worden. Ik vind dat we de krachten moeten bundelen, door middel van een organisatie hier in San Carlos.
Niet alleen op het gebied van sport, maar ook op alle andere
terreinen waar de stedenbanden actief zijn middels projecten. Wat
sport betreft, zou het mooi zijn als de sportfederaties op nationaal
niveau op de hoogte zouden zijn van de activiteiten die hier worden ontplooid met steun van de verschillende stedenbanden.
>>
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Luis, nog een paar vragen uit nieuwsgierigheid en om mee af te
sluiten: wat is je favoriete plek in San Carlos?
Mijn favoriete plek? De ‘finca’ (de boerderij, het land) van mijn
ouders, even buiten San Carlos aan de Río Frío vanzelfsprekend!
Het is daar rustig en vredig, en ik kom er erg graag om te ontspannen en om tot mezelf te komen, met mijn familie en vrienden
te praten, etcetera. Ook neem ik vaak vrijwilligers en studenten
mee op kaaimannentour; en dan laat ik hen ook vaak de finca
zien en leid hen daar rond, zodat ze kunnen zien wat we daar zoal
verbouwen.

Luis in zijn element vissend op de boot.

>> Ook willen we graag jeugdbonden oprichten, die de kinderen en jongeren zouden kunnen trainen in verschillende takken
van sport. Er zit nu weinig structuur en continuïteit in - helaas.
Een zwak punt is dat alles in Nicaragua politiek is: in de aanloop
naar de verkiezingen worden teams gesteund, maar als het hele
circus weer achter de rug is, valt de hele boel weer op z’n gat. Een
ander probleem is de corruptie: mensen worden benoemd op een
bepaalde positie om de sport te ontwikkelen en te ondersteunen,
maar in plaats van te doen wat ze geacht worden te doen, maken
ze zich er met een Jantje van Leiden van af en strijken ze het geld
zelf op. Dat is erg triest. Maar niemand zegt er iets van, want je
moet het maar kunnen bewijzen - ze hebben op papier vaak wel
alles in orde.

caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

Wat is je (toekomst)droom voor San Carlos?
Naast een fatsoenlijk voetbalveld, wat ik al eerder noemde, zou
ik ook vooral graag zien dat men voor wat betreft het stedenbandwerk binnen de gemeente San Carlos meer de handen ineen
zou slaan en meer gespitst zou zijn op de mogelijkheden die de
contacten met de stedenband hen kunnen bieden.
Men zou hier lokaal een organisatie (‘Bureau San Carlos?’) kunnen opstarten, zodat er meer onderlinge afstemming en coördinatie is en er meer deuren geopend kunnen worden. Daar kan
volgens mij nog een heel stuk gewonnen worden. Het zou verder
mooi zijn dat er bijvoorbeeld ook met Groningen een uitwisseling
tussen jongeren mogelijk gemaakt zou worden. Ook hoop ik dat er
in de nabije toekomst weer sportstudenten vanuit Groningen naar
San Carlos gaan komen, want dat werkte goed en het is jammer
dat ze niet meer komen. En wie weet is het mogelijk om ook studenten vanuit andere disciplines op praktijkstage naar San Carlos
te sturen! Kortom: er valt nog veel te doen.
Naschrift van de redactie: de Stedenband is al enige tijd bezig om in
San Carlos een platform of ‘bureau’ te realiseren, waar alle stedenbandactiviteiten samenkomen en gecoördineerd kunnen worden.
Insteek is om ook de Europese zustersteden hier bij aan te laten
haken, zodat we een gezamenlijke ontwikkelagenda voor San Carlos
kunnen creëren. Het is een proces dat we stap voor stap realiseren en
we zijn blij met de input en het enthousiasme hierin van onze lokale
coördinatoren. <<

Activiteiten in Groningen in 2017
Behalve de kunstworkshops (zie pagina 12) organiseren

Naast deze activiteiten zullen we ook nog een thema-avond

we nog een aantal andere activiteiten in het nieuwe jaar.

organiseren over het Kanaal van Nicaragua en halen we een

Onderstaande activiteiten zijn definitief en kunt u alvast in

fototentoonstelling van filmmaker/fotograaf Koen Suidgeest

de agenda zetten.

naar Groningen.

• Donderdag 23 maart - Cineragua

Via onze website en social media houden we u op de hoogte

De vijfde editie van onze jaarlijkse filmavond met films uit of

van alle activiteiten.

over Nicaragua en de regio. Groninger Forum, Hereplein 73,
aanvang 20.00 uur.

www.facebook.com/GrunnSanCarlos
twitter: @GrunnSanCarlos
• Dinsdag 4 april - Pubquiz

instagram: grunnsancarlos

De pubquiz is een groot succes, dus ook in 2017 zullen we die
twee keer organiseren. De eerste is op dinsdag 4 april. Met een
team van maximaal 5 mensen kunt u deelnemen.
Opgave via: sancarlos@groningen.nl
Tijd:

20.00 - 23.00 uur

Locatie en deelnamekosten worden later bekend gemaakt.
De inleg wordt gebruikt voor één van onze projecten.

Nieuwe website Stedenband
Je website is het visitekaartje van de organisatie, hoewel de social
media de laatste jaren enorm aan terrein hebben gewonnen.

De nieuwe site is vanaf 1 januari 2017 te vinden via het vertrouwde webadres www.groningensancarlos.nl.

Voor de Stedenband is haar website altijd een instrument geweest
om zowel de bestaande achterban als nieuw publiek te bereiken
en om alle relevante informatie over onze organisatie en ons werk
op één plek te presenteren. De bestaande site bood echter geen
mogelijkheden voor meer interactieve onderdelen, zoals film.
Daarnaast liep de website niet meer in de pas met de huidige
huisstijl.

Het volledig vullen van alle pagina’s (tweetalig: Nederlands en
Spaans) zal nog wel enige tijd in beslag nemen, maar er is al
genoeg te lezen en te zien. Daarnaast is de site zo mooi, dat het
helemaal geen straf is om regelmatig even een kijkje te nemen en
te zien of er nieuwe pagina’s zijn gevuld. De basis staat wat ons
betreft als een huis!

We hebben daarom besloten om de website geheel te laten vernieuwen. Grafisch ontwerper Caro Helder, die ook al jaren de
opmaak van onze gedrukte ¡Enlace! en ons jaarverslag verzorgt,
tekende voor het design. Websitebouwer Maaike IJpenberg
zorgde ervoor dat de website functioneert zoals dat hoort en ook
goed op mobiele apparaten te bekijken is. We zijn heel erg blij
met hun werk en de prachtige uitstraling van de site!
www.helderenhelder.nl

www.groningensancarlos.nl

We hopen dat jullie net zo blij zijn met ons nieuwe visitekaartje
als wij zelf en zijn heel benieuwd naar jullie reacties!
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Jubileumjaar in beeld

Dertig jaar geleden, op 1 oktober 1986, bekrachtigde de Groninger Gemeenteraad officieel de stedenbandrelatie met San Carlos.
Dat heugelijke feit hebben we het hele jaar door gevierd met verschillende activiteiten.

Tijdens het jubileumjaar organiseerden we een fotoactie in etalages
van winkels in Groningen. Op de foto de etalage van Schone Zaken,
Ebbingestraat.

De etalage van Sporteloptiek toonde foto’s van het Sancarleense watercarnaval en paste de stijl van de etalage daar op aan.

Speciaal voor het jubileumjaar ontwierp Simone Larabi een unieke
Stedenbandtas met markante beelden uit beide steden.

Niet alleen werd er in San Carlos een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, maar ook een toernooi voor jongeren op het buitenveld.

Portefeuillehouders Simone Larabi (l) en Frank Arents laten de ‘stembakjes’ zien tijdens de reünie in oktober. Simone’s Fair Design project kreeg
de meeste stemmen en daarmee de opbrengst van de avond.

De pubquiz blijkt een groot succes! Aan de derde editie deden 14 teams,
met in totaal 54 deelnemers mee!

Tijdens de eerste cursus van onze ‘zwemschool’ werd ook stil gestaan bij
30 jaar vriendschap tussen Groningen en San Carlos.

Op 19 juni organiseerden we Fiesta Nica. Stadsdichter Kasper Peters
maakte met kinderen prachtige gedichten over dieren.

Carlos werd een groot zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, dat in
8InhetSanteken
stond van 30 jaar Stedenband.

De 4 Mijl in San Carlos was wederom een succes en de winnaars waren
blij met hun prachtige gewonnen fietsen!

Het piñata-slaan was een groot succes tijdens Fiesta Nica. Sommige kinderen probeerden de kapotgeslagen piñatas weer te fatsoeneren en namen
ze als trofee mee naar huis.

Het team van InB-Theater met de fantastische mobiele cross-simulator
was één van de hoogtepunten van Fiesta Nica; sommige jonge gasten
kregen geen genoeg van het motorritje.
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Dichtershoek

- Ruben Darío

Met trots presenteren we een nieuwe rubriek in de ¡Enlace!: de Dichtershoek. In elke editie staan
een dichter en een gedicht centraal, waar Hub Hermans met verve over vertelt. We zijn heel benieuwd
wat onze lezers van een dergelijke rubriek vinden, dus reacties (ook over het gedicht en de duiding zelf)
stellen we enorm op prijs!

Door: Hub Hermans
Nicaragua staat bekend als een ‘land van dichters’, een toenaam
die het land vooral te danken heeft aan de eerste grote dichter die
het voortbracht, namelijk Rubén Darío (1867-1916), en in zijn
kielzog namen als José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra,
Joaquín Pasos en Carlos Martínez Rivas, en zeker ook in Europa
bekende dichters als Ernesto Cardenal (hij leeft nog!), Claribel
Alegría, Gioconda Belli en Francisco de Asís Fernández, maar
ook jongere dichters als Blanca Castellón, Madeline Mendieta of
Carlos Fonseca Grigsby.

Lo fatal
Elke komende editie van ¡Enlace! zullen we de aandacht vestigen
op een ander gedicht, maar in de eerste aflevering kunnen we niet
om de allergrootste Nicaraguaanse dichter heen: Rubén Darío,
ook al niet omdat het dit jaar precies een eeuw geleden is dat hij
is overleden.

A René Pérez
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo ,
y más la piedra dura, porque ésta ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
Y sufrir por la vida y por la sombra y por

Portret van Rubén Darío.

lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos…!

Het noodlottige
Voor René Pérez
Gelukkig is de boom want die voelt nauwelijks pijn,
Gelukkiger is de steen, die geen pijn meer heeft.
Er is geen grotere pijn dan onze pijn te zijn,
Geen groter smart dan het bewustzijn dat je leeft.

Detail van het graf van Darío in León.
Bron: Vagabond Magazine (internet)

Te zijn en toch niets weten, leven zonder lijn,
de vrees geweest te zijn, de angst voor de ouderdom...
De zekere gruwel morgen dood te zullen zijn,
en lijden om het leven, om de schaduw, om
wat wij niet kennen en maar nauwelijks verstaan,
en het vlees dat bloeiende in de knop ons hart laat dromen,
en het graf dat wacht met bloemen doods, onaangedaan,
en niet te weten waar we gaan,
en niet vanwaar we komen…!

Uit: De dichter is een kleine God. De 150 mooiste gedichten uit het Spaans.
Vertaald door Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer, Atheneum, Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010: 86-89.
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Hij werd geboren in 1867 in Metapa, tegenwoordig Ciudad Darío
geheten, maar zijn ouders verhuisden al snel na zijn geboorte
naar de stad León, waar onder andere een museum de roem van
de dichter levend houdt. Al op jonge leeftijd wil hij dichter zijn en
naar Europa, om nieuwe werelden te ontdekken, maar zijn omgeving is bang dat een reis naar dat continent zijn rebelse gevoelens
alleen maar zal versterken. Eerst verkent hij daarom El Salvador
en Chili, en later Costa Rica en Guatemala, om uiteindelijk in
1892 toch in Spanje terecht te komen. Op dat moment had hij al
zijn eerste grote dichtbundel, Azul (1888) gepubliceerd.
Met die bundel introduceerde hij in de Spaanstalige wereld
(dus niet alleen Latijns Amerika, maar ook Spanje) een nieuwe
stroming, het zogenaamde Modernismo. Het moge wat verwarrend lijken, maar deze term gaat vooraf aan wat wij heden ten
dage als het internationale ‘modernisme’ beschouwen. Onder
Modernismo moeten we een vernieuwingsbeweging verstaan
binnen de Spaanstalige literatuur die aan het eind van de 19e
eeuw afrekende met de traditionele poëzie die nationalistisch,
romantisch en folkloristisch was geweest, en die uitdrukking
wilde geven aan een nieuwe, moderne tijdgeest: kosmopolitisch
en anti-conformistisch. Als grote voorbeelden golden het Franse
Parnassianisme en het symbolisme, de art nouveau. Van de eerste
beweging nam men de perfectie qua vorm en metrum over, de
exotische (oosterse en klassieke) thematiek en het benadrukken
van de rol van de zintuigen. Van het symbolisme nam men het
idee over dat het in de poëzie om het verborgene ging, en om de
fraaie, suggestieve vormentaal, waarin kleur, ritme en muzikaliteit centraal stonden. Vandaar ook de titel van de bundel: Azul
(blauw), als om te benadrukken dat deze (licht)blauwe kleur
symbool staat voor de wereld van de klassieken, van de droom,
de zee, het universum...
De beweging van het Modernismo heeft een grote rol gespeeld bij
de inhoudelijke en formele vernieuwing van de Spaanstalige literatuur, onmiddellijk voorafgaand aan de nóg grotere vernieuwing
die de verschillende avant-garde-stromingen in de jaren twintig

zouden brengen. Toch mooi dat een klein land als Nicaragua
daar via haar grote zoon Rubén Darío zo’n grote invloed op heeft
weten uit te oefenen...
Zijn tweede belangrijke bundel was Prosas profanas (Profaan
proza,1896) waarin hij de rol van kleur en ritme tot verdere
perfectie brengt. Beroemd is bijvoorbeeld het gedicht ‘Sinfonía en
gris mayor’ (Symphonie in grijs majeur) waarin hij het verstrijken
van tijd symboliseert door het beschrijven van een oude zeeman
tegen de achtergrond van vele tonaliteiten van grijs: zee, lucht en
vage herinneringen aan verre reizen.
In 1903 wordt hij benoemd tot ambassadeur van Nicaragua in
Parijs, en krijgt hij de gelegenheid om verdere contacten te leggen
met de Franse symbolistische dichters en kunstenaars. Al gauw
publiceert hij daar zijn derde grote bundel, Cantos de vida y esperanza (Liederen van leven en hoop, 1905). Die bundel opent met
een gedicht opgedragen aan José Enrique Rodó. Deze Rodó was
een Uruguayaans modernistisch intellectueel, die o.a. beroemd
was geworden door een essay Ariel (1900), waarin hij de Latijns
Amerikaanse intelligentsia opriep om niet langer op te zien naar
het utilitarisme van de VS, maar om weer naar het klassieke
erfgoed van Europa te kijken. Die oproep moet gezien worden
tegen de achtergrond van het zoeken naar een eigen identiteit
van de rond 1820 onafhankelijk geworden Latijns Amerikaanse
landen, maar vooral tegen de manier waarop de VS in 1898 de
macht in Cuba en Puerto Rico had overgenomen van de Spanjaarden. Daarmee werd het voor intellectuelen als Rodó van
kwaad tot erger, want op de drempel van een nieuwe eeuw kozen
ze liever voor de mediterrane erfenis van het spirituele, klassieke
en katholieke gedachtegoed dan voor de noordelijke erfenis van
het filosofisch positivisme en determinisme van de VS. Ze waren
bang dat van dat protestantse (!) vooruitgangsgeloof heel Latijns
Amerika het slachtoffer zou worden.
Maar diezelfde Rodó had ook kritiek geleverd op Darío, door te
wijzen op het feit dat zijn poëzie, hoe goed en elegant ook, zich
eerder kenmerkte door een gerichtheid op de elite dan op het
grote publiek. Darío riposteert onmiddellijk door het openingsgedicht van zijn nieuwe bundel aan zijn criticus op te dragen,
maar ook door in het ‘woord vooraf ’ te verklaren dat zijn soort
poëzie zich misschien inderdaad niet leent voor de massa, maar
dat hij het als zijn taak ziet om te zoeken naar schoonheid, en dat
zijn nieuwe bundel zal bewijzen dat hij toekomstgericht is en dat
hij daarbij niet schuwt om, bijvoorbeeld, presidenten (Roosevelt!)
tot de orde te roepen. Zo luidt de eerste strofe van het openingsgedicht als volgt: ‘Ik ben degene die gister nog sprak/ het blauwe
vers en het profane lied/ dat was nog de nacht van de nachtegaal/
maar bij het ochtendgloren een leeuwerik van licht.’ ‘Gister’ is dus
een metafoor voor vroeger, en ‘morgen’ duidt op de nieuwe tijd,
de nieuwe koers die nu aangebroken is. Darío neemt hiermee
afstand van het hemelse blauw (Azul) en van andere duistere
vormen en geluiden om zich te bekeren tot de heldere zang: ‘een
nieuwe lente en een nieuw geluid’ zou Gorter gezegd hebben. >>
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vooral te maken met de wereld van leven en dood; het breekbare
van het menselijk bestaan en de onmogelijkheid om aan het
noodlot te ontkomen. Het gedicht bevat qua vorm nog veel klassieke vormen van het ‘Modernismo’, maar het is niet gekunsteld
meer, volledig helder. Het gedicht is een bewust onaf sonnet: de
verzen 12 en 13 zijn maar half en vers 14 ontbreekt. Vers 12 ‘en
niet te weten waar we gaan’ is dubbelzinnig, want ‘gaan’ duidt op
richting, toekomst, maar die toekomst is ons lot, de dood, terwijl
vers 13 naar het verleden wijst, maar tevens naar de geboorte die
aan ons leven voorafging. Wellicht biedt dus het ontbrekende vers
14 nog enige hoop?

Standbeeld van Rubén Darío in de hoofdstad Managua.

>> In één van de gedichten brengt hij dan ook een ‘Groet van
de optimist’ aan de ontwakende nieuwe wereld, en in een ander
bekritiseert hij Roosevelt: (...) ‘Jij bent de Verenigde Staten,/ jij
bent de toekomstige binnendringer,/ van dit onschuldig Amerika
dat inheems bloed heeft,/ dat nog tot Jezus bidt en dat nog Spaans
spreekt’. Dit is dus een heel andere Darío dan de non-conformistische jongeman die ooit alleen maar dichter wilde zijn.
Het allerlaatste gedicht uit deze bundel, geschreven 11 jaar voor
zijn dood, is het hier afgedrukte ‘Lo fatal’. Het gedicht is opgedragen aan René Pérez Mascayano, een overleden vriend van
Chileense komaf die hij in Parijs had leren kennen. Het gedicht is
typerend voor de meeste gedichten in deze bundel: zoektochten
naar hogere bewustzijnsniveaus; zoektochten naar harmonie in
een wereld vol chaos. Dat hogere bewustzijnsniveau heeft hier

Maar hoe we daar ook over denken, het gedicht ontleent zijn
kracht aan de herhaling, die soms een opsomming is, dan weer
een tegenstelling of een gradatie. De opsomming wordt vooral
zichtbaar in het voegwoordje ‘en’, maar ook in de overgang van
de tweede naar de derde strofe. Meestal eindigt zo’n strofe met
een punt, maar hier wordt de lezer gedwongen niet te stoppen,
zelfs niet om even adem te halen, maar om door te gaan naar
‘wat wij niet kennen’. De gradatie stuwt de lezer ook steeds verder
voort: de steen heeft ‘geen gevoel)’; de boom ‘voelt nauwelijks
pijn’ , maar de mens voelt ‘onze pijn’ ; ‘geen groter smart dan het
bewustzijn dat je leeft’. En dan is er natuurlijk de tegenstelling van
leven en dood die aan de basis staat van het gedicht: ‘lijden om
het leven’ tegenover lijden ‘om de schaduw’, als metafoor van de
dood, evenals het al genoemde, dubbelzinnige ‘gaan’ en ‘komen’.
Fraai is ook de tegenstelling in de verzen 10 en 11 van ‘bloeiend
in de knop’ en ‘bloemen (des) doods’.

4 maart 2017 - Kunstworkshops
In een gemoedelijke sfeer een middag aan de slag met een
kunstenaar uit Nicaragua of Groningen: voor de derde keer orga
niseert de Stedenband kunstworkshops onder begeleiding van
professionele kunstenaars.
Er kan gekozen worden uit vier verschillende workshops:
1. Landschap schilderen met Byron Gómez Chavarría (Bygocha)
2. Sieraden maken van alpaca met Miguel Ángel Ruíz Rivera
3. Papieren sieraden maken met Simone Larabi
4. Gemengde schildertechniek: penseel en paletmes met
Richard Peña Obando

Tijd: 13.00-17.00 uur
Prijs: € 25,00 per persoon, incl. materialen en een versnapering.
De locatie wordt later bekend gemaakt.
Opgave:
Stuur een mail naar sancarlos@groningen.nl met vermelding
van uw volledige naam. Graag aangeven welke workshop u wilt
volgen.
De workshops kunnen alleen doorgang vinden als er voldoende
aanmeldingen zijn.

De vertalers hebben deze tegenstelling die in het Spaans krachtiger is, in het Nederlands weten te versterken door ‘bloeiend’ te
vertalen waar in het Spaans ‘bloedend’ staat. Zo verwijst bloeiend
niet alleen naar ‘het vlees’ (dat eenmaal ontluikend de erotiek
zoekt, maar uiteindelijk de weg van de dood gaat) maar ook, en
vooral naar de bloemen ‘in de knop’, het ontspruitende leven dat,
zoals we zagen, hoop geeft aan de laatste (ontbrekende) versregel.
Niet alleen betoont Darío zich met dit ‘open einde’ een modern,
geëngageerd dichter, ook geeft hij ons als lezer de mogelijkheid
om in plaats van weg te vluchten in existentiële angsten voor wat
komen gaat, optimistisch te zijn en onze verantwoordelijkheid te
nemen, nu het nog kan...
Reageren op dit artikel? Dat vinden we leuk! Dat kan via
sancarlos@groningen.nl

¡Enlace! liever digitaal ontvangen?
De Stedenband brengt enkele keren per jaar een gedrukt exemplaar uit van het bulletin ¡Enlace!. Die kunt u thuis op de mat
bezorgd krijgen, maar ook als PDF via de mail ontvangen. Bent
u daarin geïnteresseerd? Stuur ons een mail, dan zetten we de verzending om van papier naar digitaal: sancarlos@groningen.nl.
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Mensen die zich hier voor inschrijven ontvangen ook automatisch ons nieuwe, aparte digitale magazine ¡Enlace! digitaal en
uitnodigingen voor activiteiten van de Stedenband. Zo blijft u
regelmatig op de hoogte van al onze activiteiten.
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Het kanaal van Nicaragua Door: Hub Hermans
Al sinds de onafhankelijkheid van Nicaragua in 1821 wordt hardop gedroomd over een kanaal dwars door het land, een kanaal dat
de twee wereldzeeën met elkaar zou verbinden. Iedereen weet dat
het Panamakanaal (1914), gegraven naar het voorbeeld van het
Suezkanaal (1869), er wel is gekomen. Maar ook weet iedereen
dat die aloude Nicaraguaanse droom recentelijk levend werd toen
twee Nederlandse Ingenieursbureaus (Royal HaskoningDHV
en Ecorys) gezamenlijk een lucratief haalbaarheidsonderzoek
presenteerden (2012).
Slechts een paar jaar later leek een Chinees consortium HKND,
eigendom van de Chinese telecomtycoon Wang Jing, dit project
te gaan realiseren. ‘Leek’, want nadat in 2014 de eerste spaden
de grond in waren gegaan bij het eindpunt van het kanaal, de
havenstad Brito, werd het plots stil rond dit project. Aangezien
in de meeste scenario’s San Carlos een belangrijke rol kan gaan
vervullen bij de verwezenlijking van dit hele project, lijkt het ons
belangrijk hier enige aandacht aan te gaan besteden.
In deze aflevering gaat het om de beginfase van het project.
Voor het gemak slaan we dan maar de Spaanse plannen over die
al gedurende de Koloniale periode bestonden voor een inter
oceanische verbinding. Maar we beginnen wel nog vóórdat de
Amerikanen, rond 1875, hun zinnen op Nicaragua (toen nog
onderdeel van de Republiek Centraal-Amerika) hadden gezet,
waarna ze uiteindelijk toch voor de minder risicovolle Panamese
variant kozen. Wij gaan dus nog wat verder terug, naar de jaren
1820, toen de eerste Nederlandse koning, Willem I, met harde
hand regeerde over ons vaderland.

Aflevering 1
Sytze van der Veen schreef over deze koning een mooi boek:
Groot-Nederland en Groot-Colombia 1815-1830. De droom van
Willem I (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2015). In deze historische studie vergelijkt hij onze koning Willem I met de grote
bevrijder van Latijns Amerika, Simón Bolívar, om tot de conclusie te komen dat beide heersers aanhangers waren van het liberale
gedachtegoed, met vrijheid en vooruitgang in het vaandel.
Beide heersers droomden ook van roem en expansie: zo werd
Willem I de eerste koning van Groot-Nederland, totdat België
zich aan het eind van zijn bewind zou afscheiden van het Noorden, en was Bolívar de grondlegger van Groot-Colombia, dat
behalve Colombia, ook Venezuela, Panama en Ecuador omvatte,
maar ook deze droom viel aan het eind van zijn leven in duigen.
Wat beide heren nog meer bond, behalve hun ijdel en onstuimig
karakter, was hun handelsgezindheid. En daarin kwamen zij
elkaar bijna letterlijk tegen.
Hun beider landen hadden zich losgemaakt van de Spaanse overheersing, en nu zouden zij als heersers van een jonge, grote natie
een rol kunnen vervullen op het wereldtoneel. Willem I was graag
bereid om wapens en andere goederen te leveren aan Bolívar, in
ruil voor diens steun aan het uitbouwen van Curaçao als commercieel centrum voor het hele Caraïbische gebied. Bolívar, die
voordat hij aan de macht kwam, nog banneling was geweest op
Curaçao, had daar wel oren naar. En wat erg goed in het plaatje
paste van onze Nederlandse kanalenkoning was de aanleg van
een kanaal dwars door Midden Amerika, dat de Caraïbische kust
met de Pacifische kusten zou verbinden, en Curaçao kon verheffen tot bloeiend bruggenhoofd en ankerplaats voor de nieuwe
stoomraderboten.

In genoemd boek beschrijft Van der Veen met veel gevoel voor
persoonlijke details de bemoeienis van het Koninkrijk der Nederlanden met de nieuwe landen in Latijns Amerika. Een belangrijke
steunpilaar voor Willem I was kolonel Jan Verveer, die sedert
1825 verschillende missies voor hem vervulde. Tijdens een van
die missies had Verveer geruchten opgevangen over de kanaalprojecten; één in de (toen nog) Republiek Centraal-Amerika, van
de rivier de San Juan, via het (huidige) Meer van Nicaragua naar
de Stille Oceaan, en één op de plaats waar Amerika op zijn smalst
was, het huidige Panamakanaal.
Op verzoek van de koning verdiepte Verveer, die een geografische
achtergrond had, zich in de kwestie, en kwam hij tot de conclusie dat de Centraal-Amerikaanse variant kans van slagen had.
De aanleg van zo’n nieuwe waterweg aan de andere kant van de
wereld paste perfect in de grootse plannen die Willem had als
weg- en waterbouwer, maar vooral ook als speler op het toneel
van de wereldpolitiek. De aanleg van zo’n kanaal sloot mooi aan
bij zijn expansionistische plannen met betrekking tot Curaçao
en de rest van de Nieuwe Wereld. Hoewel op dat moment de
Republiek Centraal-Amerika bezig was uiteen te vallen, en
Nederlandse financiers mede om die reden niet bereid waren
een lening te verstrekken aan dat land, bleken zij wel bereid geld
te steken in de voorbereiding van het project. ‘Het valt te vrezen
dat de complexiteit van het project in Den Haag wat lichtvaardig
werd ingeschat. De heren gingen ervan uit dat een Willemsvaart
net zo gemakkelijk kon worden aangelegd in Centraal Amerika
als in Drenthe of Brabant’. En inderdaad, zo dacht ook Verveer.
In al zijn optimisme liet hij weten dat het klusje binnen drie jaar
geklaard zou zijn en goedkoper zou uitvallen dan de zojuist aangelegde Zuid-Willemsvaart. Reeds in 1829 spoorde hij Den Haag
aan om haast te maken, niet alleen gezien de concurrentie die
uit de VS te verwachten was, maar ook vanwege het krediet dat
hij meende opgebouwd te hebben bij de nieuwe liberale macht
hebbers in de Republiek Centraal-Amerika. De Nederlandse
waterbouwkundigen moesten maar snel komen, want de spade

Kaart van het Kanaal van Julius Bien & Co, vermoedelijk rond 1870.

Kaart van Brinkman en Beijers, gepubliceerd door Stemler, ca. 1875,

Bron: internet.

in tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap Deel IV.

14

kon zo de grond in, zo was zijn overtuiging. Maar het zou snel
anders lopen.
Verveer, inmiddels generaal-majoor, werd gemachtigd een verdrag te sluiten met het nieuwe bewind, maar in Den Haag waren
de twijfels alleen maar groter geworden. Hoewel de koning zich
niet liet tegenspreken, en de meeste ministers hem dan ook naar
de mond praatten, hadden zij toch hun bedenkingen. Die twijfels
golden in de eerste plaats de Nederlandsche Handels Maatschappij en de recentelijk opgerichte West Indische Maatschappij, die
beide met grote verliezen kampten, en die met ‘eigen’ geld van
de koning als grootaandeelhouder moesten worden gedekt. Maar
in de tweede plaats hadden zij ook hun twijfels jegens de politieke
stabiliteit van de Republiek Centraal-Amerika, maar zeker ook
de stabiliteit van het eigen land, waar de almacht van de koning
tanende was, en de opstand der Belgen steeds meer voelbaar
werd.
Ondanks aansporingen van de kant van Verveer tot meer daadkracht met betrekking tot de aanleg van het kanaal, kwam er
geen geld meer en geen steun. Sterker nog, de dag nadat in Den
Haag het bericht was ontvangen dat België zich onafhankelijk
had verklaard (5 oktober 1830) trok de koning de stekker uit zijn
laatste kanalenproject en stuurde hij Verveer het bevel terstond
naar het vaderland terug te keren. Tegelijk met het uiteenvallen
van Groot-Nederland spatte in 1830 ook de droom van Bolívars
Groot-Colombia uiteen, evenals de aanleg van een kanaal dwars
door Nicaragua. Maar niet alleen het einde van Willem I en van
Bolívar was dramatisch, een soortgelijk lot trof ook Verveer, onze
man van het kanaal. Van der Veen verhaalt hoe deze, eenmaal
terug in Nederland, belast wordt met een nieuwe missie, nu naar
Centraal-Afrika. Daar moest hij de koning der Ashanti’s zien te
bewegen tot het leveren van zwarte soldaten voor het Nederlands
Oost-Indisch leger. Maar tijdens deze nieuwe ‘mission impossible’ zou hij gele koorts oplopen, en op de terugreis naar zijn
vaderland daaraan overlijden. Hij eindigde in een zeemansgraf,
en moest dus de twee prinsjes die hij als gift van de koning der
Ashanti’s had meegekregen op de boot achterlaten. Die prinsjes
werden veel later bekend als de hoofdfiguren uit de roman De
zwarte met het witte hart (1997) van Arthur Japin. Hoe het hen
verging in Nederland, dat valt in deze roman te lezen. In een
volgende aflevering zullen wij het hebben over hoe het met de
plannen voor het kanaal ging nadat Willem I er de stekker had
uitgetrokken. <<
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Een impressie uit het leven in Nicaragua

Tekort aan medicijnen bij de gezondheidspost.

De ‘weg’ naar de gezondheidspost op Solentiname.

Door: Fran Leijten
Fran Leijten was onze 43e coschapper van het UMCG die haar
sociale stage in San Carlos liep. Zij deelt haar impressie van de
gezondheidszorg in San Carlos in deze aflevering.

zame boot ben je in drie uur in San Carlos. Na een vervelende
overtocht (je voelt je echt niet lekker) kom je bij het gezondheidscentrum, waar nog 50 andere patiënten aan het wachten
zijn op de dokter. De rij vordert maar langzaam en dan is het zes
uur ’s avonds. Je komt die dag niet meer aan de beurt... Met je
zoon moet je op zoek naar een slaapplek om het de volgende dag
opnieuw te proberen. Ondanks alles blijf je vriendelijk naar de
Nederlandse coassistent, die zich tegenover jou en je zoon meerdere malen verontschuldigt voor het feit dat je niet kan worden
geholpen vandaag...
Als coassistent (en toekomstig huisarts) was het werken in de
zorg in Nicaragua behalve onvergetelijk en leerzaam, vooral een
lesje in nederigheid en dankbaarheid voor hoe goed het voor
onze zieken in Nederland allemaal geregeld is. Daar zouden we
hier wel eens wat vaker bij stil mogen staan, als we op de fiets
stappen om even naar te huisarts te gaan voor een pijntje hier of
verkoudheidje daar...

Stel, je bent een vrouw van 71 jaar en woont op Solentiname, de
prachtige eilandengroep voor de kust van San Carlos in het Meer
van Nicaragua. Je hebt een familieboerderijtje en je hele leven
hard gewerkt om je gezin te onderhouden, wat maar net lukt. Op
een dag word je ziek, een blaasontsteking. Je wil niemand tot last
zijn en denkt: het gaat wel over. Maar op een gegeven moment
krijg je koorts en veel meer pijn. Toch maar even naar de huisarts
dus!
Om bij de kleine gezondheidspost op Solentiname te komen,
moet je eerst twee uur over glooiende velden en door de jungle
lopen naar de andere kant van het eiland. Het is regenseizoen,
dus het pad is modderig en glad. Je vraagt je zoon om met je mee
te lopen (die hiervoor een dag werk op de boerderij moet laten
liggen en dus een dag geen inkomsten heeft). Hij ondersteunt je
uiteraard, en samen komen jullie aan het eind van de ochtend bij
de gezondheidspost aan. De verpleegkundige die er werkt, onder
zoekt je en zegt dat je antibiotica zou moeten krijgen. Helaas is
de medicijnvoorraad van Solentiname bijna op (het is het eind
van de maand), en moet je naar het vasteland, naar San Carlos.
De snelle (en dure) boot is net vertrokken, maar met de lang-

¡Enlace! is een uitgave van
Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
T (050) 367 61 69
E sancarlos@groningen.nl
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