
     1

Ode aan 
de Dronken Kikker 

Stedenband Groningen - San Carlos

19 juni Fiesta Nica: feest voor jong en oud

Uit het archief
van de Stedenband
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In het kader van ons 30-jarig jubileum vieren we op zondag 19 juni feest! De insteek is: Groningen 
ontmoet Midden-Amerika. We bieden een veelzijdig programma en iedereen is welkom! Neem vader, 
moeder, neef, zus, tante, buurman, vriendje, klasgenoot of wie dan ook mee en dompel je onder 
in cultuur uit Groningen en Nicaragua.

Wat kun je zoal doen?
• Een geweldig waslijngedicht maken met stadsdichter  

Kasper Peters over dieren die in Nederland of Nicaragua  
voorkomen of natuurlijk in je eigen fantasie;

• Dansen op of meezingen met muziek van de Nicaraguaanse  
singer/songwriter Frank Torres;

• Je motor-skills beproeven op de mobiele cross-simulator van 
het onnavolgbare InB-Theater;

• Je laten verrassen door dansleraar en dichter Gorkis Rivas.
• Piñatas slaan of maskers maken;
• Genieten van poffertjes bij de poffertjesbakfiets;
• Een Nicaragua-selfie maken.
Kom kijken en beleef het mee! Het feest is vrij toegankelijk. Voor 
de kinderactiviteiten kun je een strippenkaart van € 2,50 kopen 
bij de entree.

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

¡Hay que 
civilisarse!
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Ons fotoarchief gaat terug tot halverwege jaren 80,   
vlak voor de oprichting van de officiële stedenband relatie 
tussen Groningen en San Carlos (1986). Via onze social  
media (Facebook en Twitter) kun je elke week op zondag  
om 16.00 uur beelden zien uit het omvangrijke archief,  
als we onze Foto van de Week publiceren. In dit nummer 
 enkele foto’s uit de beginperiode, rond 1984-1986.

Uit het archief van de Stedenband
Het is je vast niet ontgaan: Stedenband Groningen - 

San Carlos bestaat dit jaar 30 jaar en dat vieren we met 

verschillende activiteiten in Groningen. We hebben er 

al een paar achter de rug: de fotoactie bij de winkeliers, 

filmfestival Cineragua, de pubquiz, dansworkshops en de 

kunstworkshops. Maar er is dit jaar nog genoeg te doen! 

Meld je aan, doe mee! Je bent van harte welkom!

Juni

•	 19	juni:	Fiesta	Nica

Op zoek naar een leuke activiteit op Vaderdag? Op zondag 

19 juni organiseren we een feest voor het hele gezin: 

Fiesta Nica. Stadsdichter Kasper Peters, muzikant Frank Torres, 

dansleraar en dichter Gorkis Rivas en InB-Theater hebben hun 

medewerking toegezegd. Op de voorpagina lees je meer over 

het feest. 

Tijd: 13.30 - 18.00 uur. Vrij toegankelijk. Voor enkele activiteiten 

wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

Locatie: Pleinen van de Borgmanschool, Jacobijnerstraat 10, 

Groningen.

 

Oktober 

•	 7	oktober:	Minicongres	en	Stedenbandreünie

Een minicongres over (economische) migratie staat op de 

agenda voor vrijdagmiddag 7 oktober. 

In de avond kijken we terug op 30 jaar stedenband en blikken 

we vooruit naar de toekomst tijdens de Stedenbandreünie, 

voor iedereen die ooit een bijdrage heeft geleverd aan de 

invulling van de stedenbandrelatie. Om een indruk te krijgen 

van het aantal mensen die avond, vragen we je aan te melden 

via sancarlos@groningen.nl.

Tijd congres: 14.00 - 18.00 uur. Tijd reünie: 20.30 uur.

De	locatie	wordt	later	bekend	gemaakt.	

•	 9	oktober:	4	Mijl	van	Groningen

Op zondag 9 oktober willen we weer met een enthousiast 

team van 10 lopers meedoen aan de 30e editie van de 4Mijl. 

Je kunt je daarvoor inschrijven. De bedoeling is dat je je als 

loper laat sponsoren door je omgeving en zo geld ophaalt om 

de Sancarleense 4Mijl mogelijk te maken. Die vindt jaarlijks 

rond 1 juni plaats.

November

•	 8	november:	Stedenband-pubquiz

Het begint al een beetje een traditie te worden, onze Steden-

band-pubquiz. Je kunt meedoen met een team van maximaal 

vijf personen. Opgave gaat via sancarlos@groningen.nl

Tijd: 20.00 - 23.00 uur. Entree: € 3,00 per persoon. Dit wordt 

ingezet voor onze projecten. 

Locatie	wordt	later	bekend	gemaakt.	

•	 Expositie	van	fotograaf	Koen	Suidgeest

In 2008 fotografeerde Koen Suidgeest, tijdens zijn 

voorbereidingen voor zijn film Karla’s Arrival, een groep 

tienermoeders in een opvanghuis in Managua. De zes meiden, 

in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, kregen onderdak en 

medische zorg, leerden vaardigheden en werden voorbereid 

op hun terugkeer naar ‘het gewone leven’, idealiter hun 

families. De vraag ‘Wat is er van deze meisjes en hun kinderen 

geworden?’ bracht Koen in april 2016 terug in Managua, waar 

hij de jonge moeders van toen opnieuw voor de camera 

trachtte te krijgen.

Exacte	data	en	locatie	worden	later	bekend	gemaakt.	

We lopen nog rond met meer plannen, waaronder een 

wijnproeverij. Via onze verschillende mediakanalen zullen 

we je op de hoogte houden!

Site: www.groningensancarlos.nl

Facebook: www.facebook.com/GrunnSanCarlos

Instagram: grunnsancarlos

Twitter: @GrunnSanCarlos

Jubileumjaar 2016

caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

 www.helderenhelder.nl
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Ode aan de Dronken Kikker 
Iedereen die in San Carlos is geweest, heeft hem wel een keer gezien: het bontgekleurde microbusje dat onvermoeibaar door de straten van onze zusterstad rijdt. 
Op de achterkant prijkt een schildering van een dronken kikker. Het busje heet dan ook: La	Rana	Borracha. Heel vaak als we weer foto’s van reizigers of stagiairs 
voor ons archief kregen, zagen we het busje weer in een andere straat in actie. Daarom in het kader van 30 jaar Stedenband een ode aan de Dronken Kikker.



Goede Doel Shop
Steun de Stedenband gratis door te shoppen op internet
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Als Stedenband hebben we ons vorig jaar aangesloten bij Goede Doel Shop. Wat betekent dat? 
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops! Via www.goededoelshop.nl kun je 
shoppen bij ruim 300 bekende webshops (zoals Bol.com, Zalando, Media Markt, Wehkamp, diverse 
vakantiesites etcetera) en gaat per aankoop een donatie naar jouw goede doel! Je shopt zo bij dezelfde 
winkels voor dezelfde prijzen en je doneert zonder dat het je iets extra kost!

Hoe werkt het?
1) Ga naar www.goededoelshop.nl en klik op ‘Log in’.
2) Klik op ‘Ik ben nieuw’ en maak een account aan.
3) Kies bij ‘goede doelen’ Stedenband Groningen-San Carlos en 

ga door naar ‘Shops’.
4) Kies je favoriete webshop en doe je bestelling.
Heb je je al eerder aangemeld, dan hoef je alleen nog maar in te 
loggen en je goede doel te kiezen. 
Op deze manier kun je eenvoudig en zonder extra kosten onze 
projecten en activiteiten steunen!
Heel hartelijk bedankt!

Even voorstellen... 

Martje Birker is net afgestudeerd in Ecologie en Mariene Biologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft zich gespecialiseerd 
in duurzaamheid en wil de wetenschap integreren in de samen-
leving. Hiervoor ziet ze heel veel mogelijkheden in duurzaam 
toerisme. 

In haar laatste jaar van haar studie heeft Martje stage gelopen in 
San Carlos. Het doel van haar project was de ontwikkeling van 
ecotoerisme in het beschermd natuurgebied Esperanza Verde.

‘Werken in San Carlos was een hele uitdaging en ik heb veel geleerd 
over culturele verschillen. Eengoede samenwerking tussen actoren 
met verschillende belangen is cruciaal voor natuurbescherming.’ 

Martje voelde zich helemaal op haar plek tussen de warme 
 Sancarlenen. Graag wilde ze ook na haar studie betrokken blijven 
bij de Stedenband en heeft ze met plezier de portefeuille van 
(Eco)toerisme op zich genomen. 

‘Het werken bij de Stedenband geeft me inzicht op veel verschillende 
vlakken. Naast een ontwikkeling op professioneel vlak, is het ook ge-
woon gezellig!! Er heerst een ontspannen sfeer en je komt in contact 
met verschillende mensen. Ook vind ik het leuk om mijn Spaans op 
deze manier te kunnen verbeteren. Reizen naar landen met andere 
culturen vind ik ook te gek! Dus, al met al, een perfecte combinatie!’

Fetzen de Groot heeft de portefeuille Mensenrechten. 
Hij is van origine verpleegkundige en heeft Andragogiek 
gestudeerd. Fetzen werkt sinds 1999 bij de noordelijke GGD’en 
en coördineert daar het thema seksuele gezondheid. Hij voelt 
zich als een vis in het water bij lastige, normatieve onderwerpen 
en gelooft in het principe van contact maken met de doelgroep 
waarvoor je werkt. Van daaruit met elkaar komen tot de meest 
haalbare. Tel je zegeningen! Fetzen heeft een aantal projecten in 
Afrika begeleid op het terrein van soa/HIVpreventie.

‘Mijn nieuwsgierigheid naar Zuid-Amerika kan ik door mijn 
vrijwilligerswerk voor de Stedenband bevredigen. Tegelijk is het 
onderwerp ‘mensenrechten’ een thema dat per definitie vanuit de 
bevolking moet komen. Ook de oplossingen. Hiervoor zullen we 
echt contact moeten maken met de bevolking.’

In het vorige nummer van de ¡Enlace! stelden de bestuursleden zich voor. We kondigden toen al 
aan dat we ook buitenbestuurlijke portefeuillehouders hebben. In dit nummer stellen Martje Birker en 
Fetzen de Groot zich voor. Martje is, na haar stage in San Carlos, onze nieuwe portefeuillehouder 
(Eco)toerisme geworden en Fetzen behartigt de portefeuille Mensenrechten met daarin 
de thema’s Huiselijk Geweld en Seksuele Diversiteit.
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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
E sancarlos@groningen.nl

I www.groningensancarlos.nl
Like us on Facebook!
facebook.com/GrunnSanCarlos
Instagram   grunnsancarlos
Twitter @GrunnSanCarlos
IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

Einddredactie Petra Raaijen 
Hoofdredactie Muriël Duindam
Opmaak Caro Helder
Ontwerp Maaike de Laat 
Oplage 700 stuks

Bijdragen Martje Birker, Muriël 
Duindam, Fetzen de Groot
Fotografie Wouter Asveld, Ben 
ter Beek, Martje Birker, Muriël 
Duindam, Alies Nieborg, Wouter 
Novak, Wim Venema, Eva Vrieze

Een impressie uit het leven in Nicaragua

Door: Martje Birker, portefeuillehouder (Eco)toerisme
Eindelijk! Het is zo ver! San Carlos heeft een supermarkt! Dit 
voor jaar is er een Palí, onderdeel van de keten Walmart, geopend. 
Vol spanning werd de komst van de supermercado tegemoet 
gezien en sommige Sancarlenen gaan nu graag ‘even naar de Palí’ 
als een soort van uitje.
Toen ik vorig jaar in San Carlos woonde, werden boodschappen 
 uitsluitend gedaan bij pulperías (kleine winkeltjes aan huis waar 
van alles te koop is) en op de markt. Soms leek het wel een speur-
tocht door de stad om iets specifieks zoals schoenveters te vinden. 
Zo kwam ik op allerlei verschillende plekken terecht, ontdekte 
nieuwe kleine winkeltjes en sprak ondernemers die ik nog niet 
kende. 
Dit jaar was dat heel anders. Alles is te vinden op één plek. 
 Handig natuurlijk, maar het heeft toch wat minder charme dan 
de ontdekkingstocht door San Carlos. 
Gemak dient de mens, zou je zeggen, en in Nederland zijn we 
gewend om onze boodschappen bij de supermarkt te doen. Maar 
in San Carlos zijn er mensen die nog nooit een supermarkt zagen 
of betraden voor de Palí er was. Dus vroeg ik me af: wat vinden 
de Sancarlenen nou eigenlijk van die supermarkt? 
Mijn Sancarleense vrienden vertelden vrolijke verhalen over 
voorvallen bij de Palí. 
Bij de supermarkt zijn twee opties om naar de ingang te komen: 
langs een apart looppad of over het parkeerterrein. Maar als je 
over de parkeerplaats loopt, word je gelijk tot de orde geroepen 
door een veiligheidsmedewerker, die druk op zijn fluitje staat te 
blazen en je richting looppad maant. Ironisch, want het motto 
‘safety first’ kom je anders niet zo vaak tegen in Nicaragua. 
Bij binnenkomst kunnen mensen een winkelwagentje pakken. 

Ik hoorde dat sommige klanten eerst willen oefenen om een lege 
winkelwagen te besturen voordat ze daadwerkelijk boodschappen 
doen. Ook het in de rij staan bij de kassa’s is een nieuwe ervaring. 
Blijkbaar probeert men gewoon bij de kassa te komen en vindt 
men de mensen die in de weg staan maar vervelend; bij de markt 
of pulperías hoef je immers nooit te wachten. Toen het een keer 
uit de hand dreigde te lopen, was de reactie van een kassamede-
werker ‘¡Hay que civilisarse!’, wat zo veel betekent als dat je moet 
leren beschaafd te worden. Natuurlijk krijgt de klant ook hier een 
bonnetje als er is afgerekend. Die wordt thuis bewaard, misschien 
komt het ooit nog van pas.
Palí wil staan voor drie hoofdprincipes: marktvrijheid, gezond-
heid en evenwichtigein prijzen. Voor veel mensen betekent dit dat 
ze nu toegang hebben tot gezondere producten voor een redelijke 
prijs. Het aanbod is groter als het gaat om groenten en fruit en 
ook om andere producten zoals hygiëneartikelen of zuivel. Zo 
was het vorig jaar maar twee keer per maand mogelijk om naturel 
yoghurt te kopen in San Carlos: elke tweede dinsdag werd het 
bij de benzinepomp geleverd. De keerzijde van het verhaal is de 
sterke concurrentie van de supermarkt die de nekslag kan be-
teken voor de kleine lokale ondernemers. En op de pof kopen in 
de supermarkt is niet mogelijk, wat voor velen onaantrekkelijk is.
We zullen zien wat voor effect de Palí heeft op de lokale economie 
en het welzijn van de mensen. Nu is Palí nog een bijzonder 
nieuwtje. 


