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Nicaraguaanse economie in vogelvlucht
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Het huidige Nicaragua is, na jaren van politieke instabiliteit, burgeroorlog en verschillende natuur
rampen, het armste land van Midden Amerika, en, na Haïti, het armste land van het Westelijk Halfrond.

Wat vooraf ging
In 1979 werpen de revolutionaire Sandinisten van het FSLN het 
dictatoriale bewind van de familie Somoza omver en grijpen de 
macht. De regerende junta confisqueert alle eigendommen van de 
dictatorsfamilie om ze tot volkseigendom te maken. Buitenlandse 
handel en de financiële sector worden genationaliseerd. Er is nog 
enige ruimte voor kleine ondernemers, maar die worden niet 
aangemoedigd. In de begintijd van het nieuwe bewind gaat het 
economisch goed: de groei in 1980 en 1981 is gemiddeld 5%. 

Al snel na de machtsgreep verenigen oudaanhangers van 
Somoza zich en komen in opstand tegen het nieuwe regime. De 
groep ziet zich vanaf 1981 gesteund door de VS en de Miskito 
Indianen, die door de Sandinisten worden onderdrukt. Wat volgt 
is een bloedige burgeroorlog. Aan het einde van deze zgn. contra
oorlog en de bijbehorende economische boycot door de VS is alle 
infrastructuur van het land verwoest en is Nicaragua nagenoeg 
failliet. 

Nieuwe democratische verkiezingen
In 1990 worden er democratische verkiezingen gehouden, die 
door de gematigde Violeta Chamorro worden gewonnen. Hier
mee komt er een einde aan het Sandinistische bewind. De nieuwe 
regering begint meteen met privatisering en de verkoop van de 
grote staatsboerderijen. Onduidelijk is echter wie recht heeft op 
de eerder door de Sandinisten geconfisqueerde eigendommen. Er 
wordt een compromis gesloten en er vindt een verdeling plaats 
onder voormalig eigenaars, arbeiders en excontra’s. Vervolgens 
worden er plannen gemaakt om de economie op poten te krijgen. 
Dat gaat niet zonder slag of stoot. Vanaf 1994 lijkt de economie 
zich te herstellen en neemt de export weer toe.

Projecten in San Carlos steunen? Dat kan! Giro 58095.

>> Lees verder op pagina 3 >> 
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In 2013 stelde de Gemeente Groningen een nieuwe nota 

Internationalisering vast. De belangrijkste focus hierin 

zijn de handelsrelaties die Groningen heeft met diverse 

buitenlandse steden. In de nota werd ook vastgelegd dat  

de op humanitaire leest geschoeide stedenbanden, 

waaronder de onze, zich meer moesten gaan toeleggen 

op handel en economie.

In een eerdere ¡Enlace! over de toekomst van Ontwikke-

lingssamenwerking kwam die invalshoek, die ook in het 

landelijke beleid van Nederland verwoord wordt, al aan  

de orde. De meningen waren toen verdeeld: Willem de Vries 

vond de insteek van handel en ontwikkelingssamenwerking 

nog niet zo’n slecht idee, Anne Breuer brak juist een lans 

voor minder focus op handel en ‘wat levert het ons op?’. 

Dit themanummer heeft ‘bedrijvigheid’ in de breedste 

zin van het woord als leidraad. Ondernemerschap en het 

ontwikkelen van succesvolle bedrijvigheid zijn thema’s die in 

Nicaragua en San Carlos natuurlijk ook op de agenda staan. 

Nog steeds leven veel mensen onder de armoedegrens en 

verdienen mensen soms nog geen dollar per dag!

Een goed draaiende economische motor zorgt vaak voor 

nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar wat als de basis nog 

niet in orde is, zoals goed onderwijs? Of als commerciële 

bedrijvigheid alleen toegankelijk is voor de elite? En hoe 

makkelijk kun je toeristische initiatieven op poten zetten 

als bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening nog niet in orde 

is? In een land als Nicaragua en zeker ook in de regio Río 

San Juan liggen ongetwijfeld vele kansen voor toekomstige 

economische ontwikkeling. Zo verwacht de nationale 

overheid heel veel van de plannen voor het Nicaragua-

kanaal, een kanaal dat de grote concurrent voor het 

Panamakanaal moet worden. In snel tempo zijn er wetten 

aangenomen om de realisatie van dat kanaal mogelijk te 

maken en volgens de pers gaat de eerste schop eind dit jaar 

de grond in.

De Stedenband houdt het bij kleinere initiatieven: zo 

werken we aan een project op het gebied van Fair Design en 

verstrekken we kleine kredieten aan alleenstaande vrouwen 

in de plattelandsgebieden van de Gemeente San Carlos. 

Een nieuw Gronings initiatief, waaraan we ons verbonden 

hebben, is de bouw van Hotel Con Corazón, in de stad León. 

Een project waarbij sociaal ondernemerschap, het creëren 

van werkgelegenheid en stageplaatsen voor Nicaraguanen 

en onderwijs centraal staan. 

Al deze onderwerpen hebben een plekje gekregen in dit 

nummer van de ¡Enlace!. We hopen dat u dit nummer met 

plezier zult lezen.

Van de redactie
In de volgende regeringsperioden van de liberalen Alemán (1997
2002) en Bolaños (20022007) wordt het beleid van privatisering 
en stimuleren van buitenlandse handel en investeringen voort
gezet. Daarbij worden de aanbevelingen van de Wereldbank en 
het IMF opgevolgd om tot een stabiel macroeconomisch beleid 
te komen en worden er ook overeenkomsten gesloten met het 
IMF om in aanmerking te komen voor schuldreductie. 

De economie groeit gestaag, maar langzaam. Droogte, lage koffie
prijzen, gebrekkige rechtszekerheid, lage arbeidsproductiviteit als 
gevolg van slecht onderwijs, corruptie en een ongunstig onder
nemersklimaat zijn belangrijke oorzaken.

Hoewel de crisis van 20082009 ook in Nicaragua roet in het eten 
gooit en tijdelijk voor een daling van de economische groei zorgt, 
zijn de cijfers sinds 2010 weer positief. In 2011 groeit de econo
mie zelfs met 5,1%, de hoogste stijging sinds 10 jaar. 
Een belangrijk deel van de groei is te danken aan de export. Met 
name de vlees en zuivelindustrie profiteren daarvan, terwijl de 
van oudsher succesvolle koffieindustrie krimpt. Andere groei
sectoren zijn textiel en kleding, goud, vis en andere zeedieren, en 
nieuwe landbouwproducten zoals uien, meloenen, pinda’s, sesam 
en palmolie. 
De laatste jaren wordt er in Nicaragua ook veel nadruk gelegd op 
de ontwikkeling van het toeristisch potentieel, en met succes. Dit 
jaar zag Nicaragua in de eerste vijf maanden van het jaar het toe
risme met 8,3% stijgen. Ca. 545.000 toeristen bezochten het land 
in die periode. De verwachting is dat dit jaar 1,3 miljoen toeristen 
hun weg naar Nicaragua zullen vinden. 

Nadruk op armoedebestrijding
Ondanks de positieve cijfers, leeft ongeveer de helft van de 
 Nica raguaanse bevolking onder de armoedegrens [de Wereld
bank hanteert als armoedegrens een inkomen van U$ 1,25 per 
dag, MD] en zo’n 17% in extreme armoede (minder dan een 
 dollar per dag). 68% van de bevolking die in extreme armoede 
leeft, woont op het platteland. 
Het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking was 
in 2013 volgens de cijfers van de Centrale Bank van Nicaragua  
U$ 1831,30.
Over de werkloosheidscijfers is er geen eenduidigheid. Volgens  
het rapport van dezelfde Centrale Bank bedroeg de officiële  
werkloosheid in 2013 5,9%, maar daarin zijn factoren als 
 on geregistreerde banen of de groep die niet voldoende werk 
heeft, niet meegenomen. Andere cijfers zijn veel hoger en 
 variëren van 2435%.

Meer dan 40% van de 6,1 miljoen tellende bevolking woont in 
de plattelandsgebieden, ver van (basis)voorzieningen als (drink)
water,  elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg. Armoede
bestrijding stond laag op de prioriteitenlijsten van de liberale 
regeringen van Alemán en Bolaños. Er is nog steeds grote 
ongelijk heid in de inkomensverdeling en de toegang tot sociale  
dienstverlening. De huidige Sandinistische regering onder 
presidentschap van Ortega legt meer nadruk op armoedebestrij
ding en heeft onder meer met de BCIE (Centraalamerikaanse 
Bank voor Economische Integratie) een plan ontwikkeld om de 
armoede in Nicaragua verder terug te dringen.

Hoewel er geen eenduidige, recente waarden te vinden zijn van 
de GINIindex* lijkt er zich een positieve ontwikkeling af te 
tekenen. In een onderzoek van het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, waarin de bilaterale samenwerking tussen 
Nederland en Nicaragua tussen 2005 en 2008 wordt geëvalueerd, 
is er sprake van een GINIindex van 52. De cijfers die er over de 
afgelopen jaren te vinden zijn, schommelen rond de 4043.
Of Ortega op de goede weg is, zal de toekomst uitwijzen. Een 
onderzoek uit 2013, waarbij 1.009 Nicaraguanen werden ge
ënquêteerd, toonde aan dat de ondervraagden zich het meest 
zorgen maken over de werkloosheid en de economische situatie 
van het land (respectievelijk 31,6% en 20,4%), maar dat ze zeer 
tevreden zijn over de regering Ortega (28% ‘zeer goed’, 46% ‘goed’ 
en 5,7% ‘slecht’). 

* De GINI-index geeft op een schaal van 1 tot 100 de ongelijk-
heid in inkomensverdeling aan: hoe dichter bij 1 hoe gelijker de 
 inkomensverdeling, hoe dichter bij 100 hoe ongelijker.
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We willen samenwerken met een of meer bestaande educatieve 
projecten in Nicaragua. Doel is om ondersteuning te bieden aan 
bestaande projecten die aan kunnen tonen dat zij de beschikbare  
middelen gedegen en efficiënt inzetten. Kortom, professionele  
 organisaties die met een financiële bijdrage vanuit Hotel con 
Corazón hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Deze 
 organisaties kennen de wegen naar de lokale instanties en hebben 
het begrip en de steun van de lokale bevolking reeds weten te 
winnen. Hotel con Corazón zal monitoren op resultaten, kortom 
toezien op dat de gelden goed ingezet worden.

We hebben hierbij ook projecten in San Carlos op het oog. 
Doordat we in Groningen wonen is de link met de Stedenband 
GroningenSan Carlos natuurlijk snel gelegd. Daarnaast zijn we 
zelf een tijdje in San Carlos geweest en hebben we een goed beeld 
van de stad en de mensen. We zijn enthousiast over het werk van 
de Stedenband en willen graag op een duurzame wijze bijdragen 
aan verbetering van het onderwijs daar. De kans op een succes
volle exploitatie van een hotel is in León op dit moment groter, 
vandaar dat we het hotel niet in San Carlos gaan bouwen. >>
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Hotel Con Corazón: Hotel met een Hart
Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Jans Zwiers en Rens Kalsbeek. We wonen in Groningen 
en hebben een tijd in Onderdendam een horecagelegenheid gerund in de molen Hunsingo. Nadat 
we dit een paar jaar hadden gedaan is Rens bij Marketing Groningen gaan werken. Jans was al 
werkzaam in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en ging zich toeleggen op projectmanagement bij 
infrastructuurprojecten. We reizen graag, vooral in Midden en Zuid Amerika. Kleuren, geuren,  
de mensen, maar ook de wens om iets voor een ander mens te betekenen. Vorig jaar zijn we een half 
jaar in Nicaragua geweest met het doel om daar te bekijken op welke manier we kunnen bijdragen aan 
een betere toekomst van kinderen in Nicaragua. Het belang van onderwijs stond hierin centraal.

Door: Rens Kalsbeek en Jans Zwiers
Een paar jaar daarvoor, in 2009, hebben we twee Nederlandse 
jongens ontmoet die een prachtig concept in Granada, Nicaragua 
hadden neergezet. Een hotel, Hotel con Corazón (hotel met een 
hart) dat zijn volledige winst investeert in lokaal onderwijs. Op 
deze manier wordt op een duurzame manier een bijdrage ge
leverd aan het verbeteren van onderwijs en ben je niet afhankelijk 
van incidentele donaties. Daarnaast levert het Hotel werkgelegen
heid aan een 15tal Nicaraguanen, die hierdoor ook hún gezinnen 
en families weer van extra zorg en onderwijs kunnen voorzien. 
Het hotel is inmiddels ondergebracht in een Nederlandse stich
ting: Stichting Hotel con Corazón.

Nu, na vijf jaar blijkt Hotel con Corazón in Granada een zeer 
succes vol concept. Er wordt jaarlijks ruim € 50.000, winst ge
maakt. Deze winst wordt volledig geïnvesteerd in onderwijs: extra 
les voor kinderen door goed opgeleide leraren en het verstrekken 

van beurzen aan leerlingen die na de basisschool (van 6 tot 12 
jaar) verder willen leren, maar dit niet kunnen omdat hun ouders 
hiervoor geen geld hebben. Dit concept vraagt wat ons betreft om 
verdere implementatie. 

In de zes maanden dat we in Nicaragua waren, hebben we onder
zocht of het haalbaar is om in de tweede stad van Nicaragua, 
Léon, nog een Hotel con Corazón op te richten. We doen dit 
samen met Lucy Drost, eveneens een Nederlandse die op dit 
moment  in León woont en manager is van een al bestaand hotel.

We hebben een businessplan opgesteld voor de bouw en 
 exploitatie van een tweede Hotel con Corazón in Nicaragua. 
Alles wijst erop dat hier een markt voor is. Het toerisme in de 
regio León is sterk in ontwikkeling en de onderwijssituatie in 
heel Nicaragua vraagt om verbetering. Nicaragua is na Haïti 
het armste land van Midden Amerika. Er is een scherpe grens 
tussen rijk en arm en het minimuminkomen ligt per maand op 
zo’n €150. Een Nicaraguaan wordt ongeveer 60 jaar. Er is niet 
echt sprake van honger maar wel van eenzijdige voeding met alle 
 consequenties van dien. Onderwijs en medische voorzieningen 
zijn er in twee soorten: publiek en privé waarbij natuurlijk de 
rijken toegang hebben tot de dure privé voorzieningen. Kinderen  
hebben heel vaak ongeletterde ouders en in plaats van naar school 
gaan, moeten kinderen vaak meewerken op het land of op hun 
jongere broertjes en zusjes passen. 

Met het opzetten van een tweede Hotel con Corazón in Nicaragua 
willen we in de toekomst een substantiële bijdrage leveren aan 
een betere scholing van een grote groep kinderen door 100% van 
de winst van het hotel in onderwijs te steken. Dit willen we onder 
andere doen door:
•	 het geven van extra les en huiswerkbegeleiding aan de kinderen 

door goed opgeleide leraren
•	 het verstrekken van beurzen aan kinderen en jongeren die 

verder willen studeren, maar dit niet kunnen omdat de ouders 
geen geld hebben

•	 het voorlichten van ouders over het belang van onderwijs voor 
hun kinderen

Sociaal ondernemers Rens Kalsbeek (links), Jans Zwiers en Lucy Drost 

in León.

Lijfspreuk van project Sonflora: ‘Lach naar het leven, want vandaag is 

het een geweldige dag om trots te zijn (op) wie je bent.’

Onderwijsproject in Las Lagunas, een project van Hotel con Corazón in Granada.
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De Stedenband in beweging
In het afgelopen half jaar is er nogal wat veranderd bij de Stedenband. We namen afscheid van maar 
liefst vier bestuursleden en heetten ook vier nieuwe leden van harte welkom.

Bestuurswisselingen
Na jaren trouwe dienst op het thema Personeel en Organisatie 
werd Jan Hendrik Jansen opgevolgd door Arjan Hermanides. 
Penningmeester Josine van ‘t Klooster mocht de rekenmachine 
doorgeven aan Harry Meijer, en sportverantwoordelijke Geert 
de Jonge gaf het stokje door aan Frank Arents.
Per oktober zal ook Rick Nijkamp, nu verantwoordelijk voor 
LGBT en Huiselijk Geweld, ons gaan verlaten. Hij vond een 
nieuwe baan in het westen, waarmee we hem natuurlijk van harte 
feliciteren! Zijn opvolger zal later bekend worden gemaakt.

Naast deze wisselingen mochten we ook Roeland Roede welkom 
heten in het bestuur. Na zijn stage bij ons op kantoor op het 
gebied van PR en Communicatie heeft hij ons verblijd met een 
bestuurslidmaatschap.

Op deze plek willen we alle oudbestuursleden ontzettend 
 bedanken voor hun inzet en bijdrage aan en enthousiasme voor 
de Stedenband! Mede dankzij hun inzet lukte het ons de Steden
band verder te ontwikkelen en onze projecten uit te voeren.
Ook willen we onze nieuwe bestuursleden van harte welkom 
heten! We hebben ontzettend veel zin in de komende tijd!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Sippy van der Meer, voorzitter
 Harry Meijer, penningmeester
 Arjan Hermanides, P&O
 Simone Larabi, Fair Design
 Marrigje Meijer, Gezondheidszorg
 Maurits Sijtstra, Water en Onderwijs
 Mette Wijling, Duurzaam Toerisme
 Frank Arents, Sport
 Roeland Roede, PR en Communicatie
 Rick Nijkamp, LGBT en Huiselijk Geweld (tot 1 oktober)

Meer weten over de bestuursleden en wat hen drijft? Op onze 
website onder het tabblad Netwerk kunt u meer over hen lezen: 
www.groningensancarlos.nl.

Verhuizing
Een andere beweging is de verhuizing. De Gemeente Groningen, 
waar de Stedenband facilitair is ondergebracht, is in het kader van 
de bezuinigingen een aantal panden aan het afstoten. Dat geldt 
ook voor het pand aan de Europaweg waar we de afgelopen jaren 
gehuisvest waren.

Vanaf begin september is de Stedenband te vinden in het 
pand aan het Harm Buiterplein. Het mailadres, postadres en 
 telefoonnummer blijven hetzelfde, alleen het bezoekadres zal 
veranderen. 

Bezoekadres Stedenband vanaf 8 september 2014

Stedenband Groningen-San Carlos
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Het kantoor is bemand op maandag, dinsdag en woensdag.

We kunnen natuurlijk pas op een duurzame wijze bijdragen aan 
het onderwijs in San Carlos op het moment dat we daadwerke
lijk geld verdienen met Hotel con Corazón in León. Maar is dat 
eenmaal het geval, dan zal hier ook jaarlijks geld voor vrij komen 
en ben je dus veel minder afhankelijk van incidentele giften. 
Uiteindelijk willen we met Hotel con Corazón in León jaarlijks 
een winst van ongeveer €75.000 behalen. Deze winst wordt dus 
volledig geïnvesteerd in onderwijs in Nicaragua. 

Om een nieuw hotel op te kunnen starten is wel eerst veel geld 
nodig: er is een totaalbedrag nodig van €750.000. Een deel hier
van gaan we zelf via crowdfunding bijeen proberen te brengen. 
Het resterende bedrag trachten we via fondsen en leningen bijeen 
te brengen. Sinds begin dit jaar is er een website in de lucht 
http://www.hotelconcorazon.com/leon waar meer informatie te 
vinden is over de plannen voor het nieuwe Hotel con Corazón in 
Léon. Via deze website is het ook mogelijk om ons plan (finan
cieel) een warm hart toe te dragen. Dat kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door een ‘sociaal’ aandeel te kopen, of 
door een concrete bijdrage te doen voor het nieuw te bouwen 
hotel: koop een bed, een spiegel of hangmat, of betaal het eerste 
maandsalaris van een lokale werknemer. Ook andere suggesties 
of bijdragen zijn van harte welkom.

De Stedenband GroningenSan Carlos heeft gezegd graag te 
willen helpen met het opzetten van activiteiten, waarvan de 
opbrengt ten goede komt aan de bouw van het hotel. We gaan 
samen een scholingsproject in Nederland op te zetten, te begin
nen in Groningen. Basisscholen worden gevraagd om voor hun 
hoogste groepen een ‘Nicaragua week’ te organiseren. Datzelfde 
geldt voor eerste en tweede klassen van middelbare scholen. We 
bieden gastlessen aan, alsmede een op maat gemaakt onderwijs
pakket die door docenten zelf onderwezen kan worden. Zowel 
de (gast)lessen als het onderwijspakket zijn vormgegeven naar de 
landelijke kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs. 

Tijdens de (gast)lessen krijgen leerlingen informatie over de 
 Stedenband en over het leven van kinderen in Nicaragua. We 
nemen objecten en beeldmateriaal mee om het verhaal zo beel
dend en interactief mogelijk te maken. Vervolgens zetten we de 
leerlingen (in groepen) aan het werk. Het doel is om kinderen in 
Nederland bewust te maken van het feit dat het niet zo van
zelfsprekend is dat ieder kind toegang heeft tot kwalitatief goed 
onderwijs. Maar ook dat het in Nicaragua heel normaal is dat 
kinderen geacht worden te werken om zo bij te dragen aan het 
gezinsinkomen. Onderwijs komt vaak juist op de tweede plaats.
Aan het einde van de ‘Nicaragua week’ gaan kinderen zelf in
zamelingsacties bedenken en organiseren. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan de bouw van het Hotel, waarvan uiteindelijk 
100% van de winst naar onderwijs gaat in Nicaragua.

Stichting Hotel con Corazón wil in de komende 10 jaar 
uitbreiden  met 10 nieuwe hotels over de hele wereld, opgezet 
en gerund door sociaal ondernemers. Met eenzelfde focus op 
onderwijs én volgens hetzelfde principe als Hotel con Corazón 
Granada: alle winst wordt geïnvesteerd in lokaal onderwijs. Op 
dit moment lopen er naast León initiatieven voor nieuwe Hotels 
con Corazón in Cambodja, Suriname en Mexico. <<

Bezoek de website http://www.hotelconcorazon.com/leon 
en word net zo enthousiast over Hotel con Corazón als Jans 
en Rens. Zij hopen dat ook u dit plan gaat steunen en dat 
daarmee uiteindelijk honderden Nicaraguaanse school-
kinderen op een duurzame manier gesteund worden!
Tijdens de Nicaragua-avond op donderdag 18 september 
a.s., georganiseerd door de Stedenband Groningen - San 
Carlos, komen Jans en Rens hun verhaal doen. We nodigen 
u graag uit hierbij aanwezig te zijn. 

¡Enlace! liever digitaal ontvangen?
Hoewel we nog steeds heel blij zijn met de 
gedrukte versie van onze ¡Enlace! kunnen 
wij ons voorstellen dat u onze bericht
geving liever digitaal ontvangt.

Dat kan natuurlijk!
Stuur hiervoor een mail naar sancarlos@
groningen.nl en vermeldt daarin dat u 
onze berichten per mail wilt ontvangen. 

Wilt u ook uw adres vermelden? Dan kun
nen wij de juiste gegevens in ons adres
bestand aanpassen. 
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Bedrijvigheid in beeld

Don Pastor uit San Carlos maakt van alles van textiel: van kleding tot 
gitaarhoezen.

Op de eilanden van Solentiname wordt veel schilderkunst gemaakt. 
Je kunt bij mensen thuis het werk bewonderen en ook kopen.

Sinds enige tijd is San Carlos een winkel rijker waar motoren, witgoed, 
televisies etcetera worden verkocht: El Gallo Más Gallo.

De slager in het marktgebied van San Carlos biedt zijn vlees in  
de open lucht aan.

Elektriciteit is in San Carlos een schaars goed. Het aanbod is slecht en 
mensen zoeken alternatieven. In San Carlos zijn twee winkels te vinden 
die zonnepanelen verkopen.

Dit soort winkels kom je in San Carlos veel tegen, mensen verkopen aan 
huis allerhande producten.

In San Carlos en omstreken moet je vaak met een bootje reizen. Vaak zitten 
daar wat oncomfortabele kuipstoeltjes in. Twee ondernemende jongeren 
bedachten deze boot en hopen daar binnenkort mee te gaan varen.

Van kalebassen worden allerlei gebruiksartikelen gemaakt: van eet- of 
drinkkommen en lepels tot sierkommen. Deze worden bij huis of op 
markten verkocht.

In Cruz Verde, op het platteland, is een zadenbank die verbeterde zaden 
uitgeeft aan boeren.

Sinds enige jaren is er ook een glashandel in San Carlos, die ruiten zet en 
vitrines en andere dingen van glas maakt.

Op dit stuk grond zijn de werkzaamheden begonnen voor de bouw van 
de eerste supermarkt van San Carlos.

Aan huis, op straat.. bijna overal in San Carlos kun je wel iets te eten kopen. 
Zo scharrel je zo je lunch of avondeten bij elkaar.
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Portret van bakkerij en bakkersschool Pantzin

De bakkerij en bakkersschool Pantzin is een project van Arete en Stichting San Lucas ter bevordering 
van zelfontwikkeling in San Carlos. In samenwerking met ‘Die Heiner Kamps Stiftung Brot gegen Not’ 
uit Duitsland werd in Maart 2013 een bakkerij opgezet waarin jongeren een gedegen bakkersopleiding 
kunnen volgen. De winst van de bakkerij komt ten goede aan het opvanghuis van ARETE, waar 
vrouwen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld toevlucht en ondersteuning vinden. 

Door: Wouter Asveld, tijdelijk Stedenbandvrijwilliger in San Carlos
Volkoren voor vrouwen
Vrij snel na mijn aankomst in San Carlos maakte ik kennis met 
Otto West, die als vrijwilliger voor de Duitse stichting Brot gegen 
Not drie maanden in San Carlos werkzaam is om de bakkerij 
te leiden. Het was veelbelovend om te horen dat er een Duitse 
bakker werkzaam is in San Carlos, want de hoogwaardige 
Duitse broodcultuur was mij al bekend. Toen ik hoorde dat Otto 
ervoor heeft gezorgd dat er volkoren brood verkocht werd, heb 
ik spoedig  een bezoek gebracht. Volkoren brood kennen ze hier 
eigenlijk niet, terwijl het wit brood wel lekker is, maar niet vult! 
Ik was meteen fan en Otto vertelde mij graag het verhaal van de 
bakkerij, inclusief rondleiding!

Het mooie van dit project is dat het mes aan twee kanten snijdt. 
Enerzijds is er plek voor vijf tot acht leerlingbakkers. Momen
teel zijn er drie jonge dames aan het werk en twee muchachos. 
De jongste is 17 en de oudste is 45. Via een intern traject van 
Arete kunnen de dames hier aan de slag om wat te verdienen en 
een nieuw begin in te leiden na een verleden van misbruik of 

huiselijk geweld. Op deze manier wordt de kennis en kunde van 
de  ervaren Duitse bakkers overgebracht op een team dat binnen 
anderhalf jaar zelfstandig een goedlopende bakkerij kan runnen.  

Anderzijds komt de winst van de bakkerij ten goede aan de 
herberg van Arete, een toevluchtsoord voor vrouwen die zijn ge
vlucht voor huiselijk geweld of seksueel misbruik. Beide  aspecten 
zijn succesvol, na een jaar draait de bakkerij goed, verdienen de 
werknemers een prima loon en gaat er een mooi extraatje naar 
Arete. 

Duitse Gründlichkeit in San Carlos
Brot gegen Not organiseert de noodzakelijke apparatuur voor 
de bakkerij, en stuurt ervaren bakkers voor wie vlucht, kost 
en  inwoning wordt bekostigd. Elke drie maanden komt er een 
 nieuwe bakker die het stokje overneemt. Inmiddels loopt het 
goed en hebben de Nicaraguaanse werknemers duidelijk wat 
opgestoken van de Duitse passie voor brood en haar werkethos. 
In de beginperiode was er nog een siësta van kracht, en ging de 
 winkel van 12 tot 14 uur dicht. De ingang van de winkel was 

 destijds ook een klein deurtje aan de linkerkant van de voorgevel 
dat de inloop beperkte. De siësta werd afgeschaft en de ingang 
werd verplaatst en verbreed, waardoor je vanaf de straat de vitrine 
al kunt zien. Met als gevolg dat de bakkerij nu met drie ploegen 
van de vroege ochtend tot ´s avonds tien uur wordt bestierd.

Handen en voeten
Er is al eens een bakker geweest met wat kennis van het Italiaans,  
die op die manier wat meer houvast had in het Spaans, maar 
de meeste bakkers hebben weinig tot geen voorkennis van de 
inheem se taal. Otto kwam goed voorbereid met een vertaal
machinetje naar San Carlos, waar dankbaar gebruik van wordt 
gemaakt op de werkvloer door zowel hemzelf als de Nicaraguaan
se werknemers. Dit neemt niet weg dat er soms handen en voeten 
aan te pas komen naast het beetje Spaans dat Otto inmiddels 
spreekt. Voor de veelgebruikte vaktermen hangt er een groot 
bord in het midden van de werkvloer, met de Spaanse en Duitse 
vertaling.  Dit alles leidt blijkbaar tot tweerichtingsverkeer, want 
toen Otto en ik buiten een kopje koffie dronken, werden wij door 
een Nica werknemer vriendelijk begroet met een ‘guten Morgen’.  

Het eind in zicht
Otto is inmiddels weer vertrokken en de nieuwe en laatste bakker  
zal vanaf mei een oogje in het zeil houden. Op die manier is 
Brot gegen Not tot september betrokken bij de bakkerij, die vanaf 
september in principe zelfstandig verder gaat. Indien nodig kan 
er nog een halfjaar extra toezicht worden aangevraagd tot mei 
2015. Gezien het nu al vlekkeloos verloopt, is Otto overtuigd dat 
dit niet nodig zal zijn. De conclusie is te trekken dat Arete en Brot 
gegen Not na anderhalf jaar een goedlopende bakkerij hebben 
weten op te zetten. De Sancarlenen en toeristen, vrijwilligers en 
expats weten allemaal hun weg te vinden naar deze bakkerij voor 
het goede doel. <<

Otto West met twee van de bakkerijmedewerksters voor 

bakkerij Pantzin.

Het uitgebreide assortiment en het volkorenbrood trekken lokale 

Sancarlenen en buitenlanders.

Een van de bakkersleerlingen maakt donuts.
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Fair Design in San Carlos - het vervolg
Hoe staat het met het project Fair Design en wat kan het betekenen voor de bedrijvigheid in San Carlos? 
Portefeuillehouder Fair Design Simone Larabi vertelt over de stand van zaken.

Door: Simone Larabi
In het begin van dit jaar waren we met een delegatie in San Carlos 
en organiseerden we een workshop voor de lokale kunstenaars. 
In samenwerking met de Gemeente, de plaatselijke Kamer van 
Koophandel en een bootsman van de eilandenarchipel Solenti
name wisten we maar liefst 12 kunstenaars vanuit San Carlos en 
omstreken naar de bijeenkomst te halen. Allen brachten zij hun 
eigen kunstwerken mee: variërend van balsa houtsnijwerk tot 
bamboe objecten. Nadat al hun werk uitvoerig door ons werd 
bekeken, was het tijd voor een informatieve presentatie. Deze 
presentatie ging over Fair Design, waarin eerlijke handel en het 
behoud van de lokale natuur werden uitgelicht. Ook werd er 
gesproken over het inspelen op toerisme en de positieve kant van 
samenwerken. Allen waren ze razend enthousiast en met trots 
keken we terug op een geslaagde bijeenkomst met toekomst
perspectief, maar hoe nu verder? (foto 1) 

Terug in Nederland besloten we de proef op de som te nemen en 
te beginnen met een project bij Fundar. Fundar is een organisatie 
die in 2002 is opgericht om een bijdrage te leveren aan de op
lossing van het afvalprobleem in San Carlos. Fundar houdt zich 
bezig met alle facetten van het milieu; zo hebben ze bijvoorbeeld 
beschermde gebieden bestempeld waar nu geen bomen meer 
gekapt mogen worden. Ze willen mensen bewust maken dat afval 
opgehaald moet worden en dat er soms ook waarde in dit afval 
zit. Dit leidde tot een creatief proces, waarin twaalf vrouwen  en 
zes mannen actief aan het werk zijn gegaan om afval te recyclen  
naar bruikbare producten. Echter ontbreekt het ze aan de tech
nieken om van het aanwezige afval een hoogwaardig verkoop
baar product te maken. De huidige producten hebben helaas 
geen afzetmarkt. Oud papier is volop aanwezig in San Carlos en 
daarom een ideaal basis materiaal om mee te werken. Toeristen 
kopen graag sieraden en die zijn volop op de markt te verkrijgen 
in San Carlos. Wat de toerist vaak niet weet en wat zeer spijtig is, 
is dat deze sieraden worden geïmporteerd uit andere dorpen van 
Nicaragua, bijvoorbeeld uit Masaya. Zou het niet veel beter voor 
de lokale economie zijn als dit lokale producten zijn? Dit willen 
wij gaan proberen door middel van lokale gerecyclede papieren 
sieraden. Ik besloot een werkbeschrijving (foto 2) te maken voor 
Fundar. Deze werd goed begrepen en men ging direct aan de slag 
(foto 3). Stapje voor stapje worden de opdrachten moeilijker en 
verwachten we betere kwaliteit te zien en daarmee uiteindelijk 
een goed verkoopbaar product te krijgen. Momenteel wordt er 
hard geoefend aan één van de eerste ontwerpen (foto 4). Een 
 ontwerp gebaseerd op traditionele sieraden en kleuren uit de 
regio. Oude posters, folders en kranten worden ijverig ver zameld, 
want men ziet mogelijkheden. 

Nu we de smaak te pakken hadden besloten we nog meer 
 opdrachten uit te zetten. San Carlos heeft één rietvlechter en het 
lijkt er dan ook op, dat hij het hele dorp voorziet van meubilair.  
Dat hij weet hoe je meubels vlecht mag duidelijk zijn, maar 
zou hij ook iets anders kunnen maken? Iets voor toeristen of 
juist iets wat in Nederland verkocht zou kunnen worden? We 
zochten  een mooi hoedje uit op internet en aan hem de vraag 
deze na te maken.  De rietvlechter kwam door de test, want na 
een paar dagen  was er al een keurig gevlochten hoedje (foto 5). 
Het gaat om redelijk grof riet en dat betekent dat we een passend  
product  voor dit materiaal moeten ontwerpen. Om tot het 
nieuwe product te komen laten we momenteel matjes vlechten 
met alle mogelijke weefpatronen. Vanuit de patronenbibliotheek 
die zo ontstaat, kunnen we in Nederland makkelijker ontwerpen  
(foto 6). De  komende maanden gaan we tevens opdrachten 
bedenken voor een gepassioneerde bamboekunstenaar en een 
getalenteerde meubelmaker. Beide zijn jonge jongens met een 
ondernemersgeest en ze staan open voor nieuwe ideeën. Deze 
jonge kunstenaars zijn van groot belang in het behouden van de 
ambachten. We hopen samen met hen de nieuwe generatie jeugd 
aan te spreken.

We komen steeds dichter bij het realiseren van een Fair Design 
product voor de lokale markt, mogelijk gevolgd door producten 
voor de westerse markt. Er is vooral behoefte aan vakkennis over 
ontwerpen en het verbeteren van de kwaliteit van het handwerk. 
Een goed product levert meer inkomsten op en dat is goed voor 
de lokale economie. San Carlosstad kent geen eigenheid in 
handwerkproducten, toeristen wijken praktisch altijd uit naar 
Solentiname, de eilandenarchipel die voor de kust ligt. Solenti
name staat bekend om zijn houtsnijwerk en naïeve schilderkunst, 
wat tot op de dag van vandaag nog steeds door hele families 
wordt uitgevoerd  en de grootste inkomstenbron is. Ons doel is 
om toeristen in San Carlos aan te trekken, door enerzijds typisch 
Sancarleense duurzame producten aan te bieden en anderzijds 
activiteiten op het gebied van Fair Design. Toeristen kunnen 
bijvoorbeeld op bezoek gaan bij lokale initiatieven, een kunst
wandeling maken of een workshop volgen. Hierin wordt nauw 
samengewerkt met de portefeuille Duurzaam Toerisme om vraag 
en aanbod te koppelen.  Onze droom is om San Carlos op de kaart 
te zetten met kunst en ambachten en daarmee de gehele econo
mie op een duurzame manier een stapje vooruit te brengen. <<

De afstand tussen Nederland en Nicaragua blijft groot en om stappen te kunnen  maken in 
dit proces zouden wij dolgraag stagiairs naar San Carlos sturen. Er is vraag naar  praktisch 
 ingestelde studenten, die samen met de lokale ambachtslieden en ontwerpers hun  producten 
kunnen verbeteren, kennis willen delen en onderwijs willen geven over hun vakgebied.  Wilt 
u meer informatie over de stage of dit project sponsoren? Kijk dan op onze website:  www.
groningensancarlos.nl.

41

2 5

3 6



14          15

Microkrediet voor vrouwen in plattelandsgebieden

Sinds 2011 voert de Stedenband in opdracht van een particuliere donateur een project uit op het gebied 
van microkrediet. Dit krediet, waarvoor we vijf jaar lang €7.000 per jaar ontvangen, is speciaal bedoeld 
voor alleenstaande vrouwen in de plattelandsgebieden van San Carlos die nauwelijks een inkomen 
hebben.

Door: Muriël Duindam
Het project is met horten en stoten verlopen, waardoor we in 
de afgelopen jaren nog maar twee fasen van het project hebben 
kunnen uitvoeren. Dat had vooral te maken met de uitvoerende 
organisatie, de gemeente San Carlos. Door de wisselingen in 
personeel en slechte overdracht tussen de ambtenaren liep er 
veel fout in de administratie en communicatie van het project 
en bleek het voor de Stedenband bijna onmogelijk om een goede 
monitoring en evaluatie uit te voeren. Gelukkig is er inmiddels 
duidelijkheid over de uitgevoerde projectfasen en hebben we ze 
allebei kunnen goedkeuren. Ondanks dat hebben we besloten dat 
we de uitvoering van het fonds gaan onderbrengen bij een andere 
organisatie. We hebben hiervoor een betrouwbare NGO op het 
oog die al ervaring heeft met het uitvoeren van microkredieten.

Ondanks de problemen kunnen we wél spreken van een succesvol 
project. In de eerste fase kregen 42 vrouwen een klein krediet om 
hun bestaande bedrijfjes uit te breiden of van meer voorraad te 
voorzien. Niet alle bedrijfjes waren even succesvol en de eerste 
fase had een korte looptijd van slechts een half jaar. Toch werd 
meer dan 98% van de uitgezette leningen incl. 6% rente terug
betaald. Een prachtig resultaat!
Fase twee was met een terugbetalingspercentage van bijna 92% 
iets lager, maar nog steeds binnen de door ons geaccepteerde 
marges. In de tweede fase kregen 45 nieuwe vrouwen een krediet 
en 40 vrouwen die ook in fase 1 een krediet hadden ontvangen. 

Hoewel het oorspronkelijk ook de bedoeling was om kredieten te 
verstrekken aan vrouwen die een nieuw bedrijfje wilden starten,  
is dat in beide fases niet gelukt. De vastgestelde maximum 
kredieten  bleken niet toereikend om van nul af aan te beginnen.  
Tot op heden hebben we dus alleen bestaande bedrijvigheid 
gesteund in tien verschillende gemeenschappen: San Ramón, 
Las Azucenas, La Venada, Esperanza #1, Los Chiles, México, 
Jerusalén, Laurel Galán, El Monje en Mata de Caña. 

Het soort bedrijf dat met het microkrediet wordt ondersteund en 
uitgebreid loopt uiteen: er zijn vrouwen met een winkeltje aan 
huis (pulpería), er zijn kleine naaiateliers, tortillaverkoopsters, 
winkeltjes met (tweedehands) kleding, bakkerijtjes, eettentjes, 
makeup of bijouxverkoopsters, frituren en vrouwen die kaas en 
room verkopen. 

Wanneer we fase drie van start kunnen laten gaan, is nog niet 
bekend. We hopen snel tot een nieuwe overeenkomst met een 
uitvoerende organisatie te komen. In dat proces zal ook bekeken 
worden of we het project moeten aanpassen en de kredieten 
bijvoorbeeld moeten verhogen. We houden u, in onze berichten, 
natuurlijk op de hoogte.

4

Op 18 september organiseren Stedenband GroningenSan 
Carlos en Hotel Con Corazón een themaavond over sociaal 
ondernemer schap, het belang van goed onderwijs en de plannen 
voor de bouw van Hotel Con Corazón in de Nicaraguaanse stad 
León (zie ook het artikel op pagina 4).

Daarnaast zal Simone Larabi u bijpraten over de ontwikkelingen 
op het gebied van het project Fair Design (zie artikel pagina 12).

Locatie: Gemeente Groningen, Kreupelstraat 1
 Prinsentuinzaal/Walburgzaal

Inloop:  19.30 uur
Start:  19.45 uur
Einde:  21.00 uur

Voor degenen die het project van Hotel Con Corazón willen 
steunen, zal er op de themaavond een ‘spaarpot’ klaar staan. Alle 
donaties, klein en groot, zijn van harte welkom! 

Na afloop is er de mogelijkheid om elders in de stad bij te praten 
en een borreltje te drinken.

U bent van harte welkom om de avond bij te wonen. 
Natuur lijk is er ook plaats voor vrienden, kennissen en andere 
geïnteresseerden.  De zaal heeft een capaciteit van 40 mensen. We 
vragen u daarom zich via sancarlos@groningen.nl op te geven. 
U ontvangt van ons een bevestiging.

Rens (links) bezoekt een onderwijsproject dat wordt gesteund door 

Hotel Con Corazón.

Thema-avond 18 september

Hongersnood dreigt in Midden Amerika
Door: Muriël Duindam 
Midden Amerika is getroffen door de 
ergste droogte in decennia. Oogsten gaan 
verloren en er is sprake van grote vee
sterfte. Basisgranen zoals maïs en bonen 
worden het zwaarst getroffen.

In Nicaragua heeft de droogte geleid tot 
een verlies van meer dan 2500 koeien en 
circa 600.000 mensen zijn ondervoed.
De Nicaraguaanse regering roept mensen 
op als alternatief bijvoorbeeld leguanen te 
fokken voor consumptie.

Ook heeft de overheid hulp gevraagd bij 
de internationale voedselorganisaties.
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Door: Ineke de Groot
‘In Nicaragua is alles mogelijk’, zeg ik vaak tegen mensen. Dit is 
een van de leukste aspecten aan het wonen en werken in dit land 
(hoewel het soms uiteraard ook minder fijn kan uitpakken  maar 
daar gaat het hier nu even niet over). Veel, zo niet bijna alles is 
er ook mogelijk op het gebied van het verkrijgen en regelen van 
diensten en producten. En je hoeft er vaak niet eens de deur voor 
uit! Zo zijn er ontzettend veel ambulante verkopers en verkoop
sters, in alle leeftijdscategorieën, die heel San Carlos aflopen 
– sommigen zelfs meerdere malen per dag, luid hun koopwaar 
rond roepend. Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt altijd 
wel een keer langs: van tortilla’s, brood, melk, vlees, vis, groen
ten en fruit, en alle mogelijke andere etenswaren, tot riemen, 
matrassen, zaklampen, afstandsbedieningen, kranten, schoenen,  
sieraden,  tot complete meubelsets aan toe: tafels, stoelen en 
wandmeubels. Bijna altijd wordt de koopwaar op of aan het 
lichaam meegedragen, soms op het hoofd, in tassen of in teiltjes, 
en soms gebruikt men ook handkarren. 
De meeste mensen hier hebben geen officieel dienstverband bij 
een werkgever; ze doen vaak van alles en nog wat en hebben 
meerdere banen of baantjes om aan de kost te komen. Zo zijn 
er veel mannen die naast hun werkzaamheden overdag ’s nachts 
als bewaker aan het werk zijn. Veel vrouwen bestieren naast hun 
eigen huishouden nog deels dat van anderen door te werken 
als wasvrouw, schoonmaakster, kinderoppas, taartenbakster, 
enzovoort. Ook doen ze vaak nog iets extra’s naast hun ‘officiële’ 

baan: makeup en andere toiletartikelen verkopen bijvoorbeeld, 
of ze hebben een winkeltje aan huis. Ook valt het me op dat 
veel mensen hier vaak van baan veranderen: zo zijn ze nog je 
excollega van bij de gemeente, dan ineens beheerder van een 
barrestaurant, om na een tijdje plotseling weer op te duiken als 
taxichauffeur.
En dan zijn er nog de vele winkels en winkeltjes; heel veel met 
vaak ongeveer dezelfde producten. Een supermarkt heeft San 
Carlos (nog) niet, wel een gewone, (deels overdekte) markt waar 
ook van alles te krijgen is. En wat zijn nu de dingen die je juist 
niet in San Carlos kunt krijgen en die ik als Nederlandse mis? 
Dat was op het gebied van voedsel vooral volkorenbrood en 
‘gewone’ yoghurt, voor mij een soort basisproducten, maar hier 
vooralsnog niet erg in trek – ook al begint het heel langzaam te 
komen. Bij het postkantoor kun je verder wel ansichtkrijgen van 
allerlei plaatsen in Nicaragua, maar een ansichtkaart van San 
 Carlos heeft men niet. En bij de enige officiële ‘boekhandel’ in 
San Carlos, ‘Librería Los Patitos’ (De Eendjes, zie foto), hebben 
ze van alles, maar geen (lees)boeken. Maar ach… wie maakt zich 
daar nu druk om? 

¡Enlace! is een uitgave van 
 Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Europaweg 8
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
Rekeningnummer 58095
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Een impressie uit het leven in Nicaragua


