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Van 6 tot en met 16 oktober waren we met een kleine delegatie in San Carlos voor een werkbezoek. 
Voorzitter Maurits Sijtstra, sportportefeuillehouder Frank Arents en Hoofd Bureau Muriël Duindam 
brachten een boeiend, inspirerend en vooral ook warm bezoek aan onze zusterstad.

Door: Muriël Duindam
Na een rustige start met de trein in Nederland, komen we met 
het vliegtuig in Panama aan met enig tumult. Vlak na onze lan-
ding barst een heftige regen- en onweersbui los. De lucht wordt 
pikzwart, de donders volgen direct op de flitsen en de hemel 
breekt open. Urenlang bekijken we dit schouwspel. Gelukkig zijn 
de weergoden ons gunstig gezind en stopt het vlak voordat we 
doorvliegen naar Managua. Dat is een goed teken!
In Managua aangekomen worden we opgewacht door Ineke de 
Groot, onze contactpersoon ter plaatse en settelen we ons in het 
hotel. De volgende ochtend gaan we over land naar San Carlos, 
waar we in de middag aankomen en direct om tafel kunnen met 
Everaldo Vargas, de ambtenaar Internationale Betrekkingen van 
de Gemeente San Carlos. We nemen het programma door en 
bespreken de stand van zaken in onze zusterstad. Gelukkig is er 
die dag ook even tijd om de verjaardag van Frank te vieren; geen 
traditionele piñata, maar wel een prachtige taart!

Voetbalschool
Een groot deel van het werkbezoek staat in het teken van sport. 
Dit jaar zijn we een pilot begonnen, waarbij we niet met een 
Nederlandse coördinator werken maar met twee Sancarleense 
sportcoördinatoren. Luis Orozco voor zwemmen, de 4Mijl en 
buitenschoolse sportactiviteiten, en Jalmer Correa voor de voet-
balschool. 
Als eerste hebben we een uitgebreid gesprek met Jalmer. Hij 
vertelt met enthousiasme over de activiteiten van de school en de 
inzet van negen vrijwillige trainers; jonge knullen die met hart 
voor de school zes keer per week training geven aan ongeveer 90 
kinderen. Ook bespreken we de wensen voor de toekomst: nog 
meer kinderen betrekken, professionalisering van de trainers 
en trainingen, een goed en veilig voetbalveld, goede materialen, 
lidmaatschap van de federatie en meer mogelijkheden om mee te 
doen aan kampioenschappen.

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

Dolor en 
todo el cuerpo
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Met de trojka door San Carlos

Na het gesprek kunnen we de activiteiten met eigen ogen gaan 
bekijken. De zon brandt meedogenloos op het synthetische 
veldje, maar dat mag de pret niet drukken. De kinderen zijn 
onverminderd fanatiek en enthousiast! We zijn allemaal onder 
de indruk van de sfeer, inzet en betrokkenheid van kinderen en 
trainers. 

Tot slot brengen we een bezoek aan het gemeentelijke voetbal-
veld van San Carlos in de wijk Bello Amanecer. De kwaliteit van 
het veld is zo slecht, dat het te gevaarlijk is om er te voetballen. 
Daarom is de voetbalschool ‘veroordeeld’ tot het spelen op het 
synthetische veld. Er is veel vraag van verschillende clubs naar 
een goed en veilig veld en zijn al plannen om op een andere 
locatie grond aan te kopen voor een veld dat groot genoeg is. 
Hierover zullen we later met de Federatie spreken. 
In de avond eten we met Nikki Vorkink, onze voormalig sport-
coördinator. Het eerste restaurant, nog maar net geopend, heeft 
‘misschien volgend week weer eten’, dus we zoeken ons heil elders 
en gaan naar de Sancarleense Chinees. Behalve Kantonese rijst, 
dat volgens Nikki niet lekker is, staan er vooral lokale gerechten 
op de kaart. Met moeite lukt het ons de bediening te roepen. 
We worden Sancarleens overstemd door de harde muziek in het 
restaurant. Met het etentje willen we Nikki bedanken voor haar 
inzet als sportcoördinator. Meer dan twee jaar zorgde ze ervoor 
dat onze sportprojecten, met en zonder sportstudenten, werden 
gerealiseerd. Daar zijn we haar heel dankbaar voor!

Vrijdag zou oorspronkelijk de start zijn van de watercarnavals
activiteiten, maar vlak voor ons vertrek hebben we gehoord dat het 
carnaval is verzet. Dat vinden we jammer, maar biedt ons ruimte 
om ons inhoudelijke programma uit te voeren. We nemen de tijd 
om met Ineke de verschillende onderdelen van het werkbezoek te 
bespreken in het licht van de werkplannen voor 2016 die door alle 
portefeuillehouders zijn gemaakt. Op deze manier kunnen we in 
alle ontmoetingen focussen op de doelstellingen voor het nieuwe 
jaar. Terwijl Maurits en ik nog een aantal organisatorische en stage 
gerelateerde zaken met Ineke bespreken, besluit Frank even te gaan 
kijken bij enkele scholen in het kader van sport en onderwijs en een 
bezoek te brengen aan het honkbalstadion dat enkele jaren geleden 
in San Carlos is gebouwd.

Buitenschoolse sport
In de middag hebben we een overleg met Luis Orozco over   
de buitenschoolse sportactiviteiten, de Sancarleense 4Mijl en 
de plannen voor de zwemschool. Hij vertelt uitgebreid over een 
landelijk voetbalkampioenschap voor jongeren (sub 15 en sub 
17), waar hij en Jalmer beiden als begeleider van een team voor 
zijn gevraagd. En hij loopt met plannen rond om een Steden-
bandenvoetbaltoernooi te organiseren. Zowel Groningen als 
Nürnberg en Erlangen hebben een eigen voetbalteam. Wat zou 

het leuk zijn als we, bijvoorbeeld de dag na de 4Mijl van San 
 Carlos, dat toernooi kunnen organiseren. We zijn enthousiast, 
maar moeten dit bij terugkomst voorleggen aan het bestuur en 
kijken of we hiervoor fondsen hebben. 

Na het gesprek kan Frank meteen ervaren hoe de buitenschoolse 
sportactiviteiten er in San Carlos uit zien; dapper speelt hij een 
potje volleybal mee in de sporthal, maar helaas verliest zijn team.

Fundar
Maurits en Ineke bezoeken Fundar, de organisatie waarmee we 
samenwerken op het gebied van Fair Design. De sieraden van 
papier, die door Simone Larabi zijn ontworpen en door Fundar 
worden gemaakt, vallen goed in de smaak en het lukt Fundar 
steeds beter om de kwaliteit constant te houden. De sieraden 
 worden verkocht in Managua en dat is succesvol. We concluderen 
dat we ons voorlopig blijven richten op de Nicaraguaanse markt.
Een ander thema tijdens het bezoek is een projectaanvraag 
voor een centro de acopio, een soort recycle-centrum. Insteek 
is recycle baar afval in te zamelen, deels te verkopen en deels te 
gebruiken om Fair Designproducten van te maken. De eerste 
aanvraag die we kregen was onvolledig, maar intussen heeft de 
organisatie een nieuwe aanvraag opgesteld, waarin de rol van 
de Gemeente en de landelijke organisatie van Fundar beter zijn 
beschreven. Een mooi onderdeel is dat Fundar zelf meer dan de 
helft van de projectbegroting zal financieren. In Groningen zullen 
we onderzoeken of er fondsen zijn voor dit project.

Huiselijk Geweld
Hoewel het zaterdag is, zijn onze partners op het gebied van 
huiselijk geweld van harte bereid om met ons om tafel te gaan. 
Maurits, Ineke en ik hebben de mogelijkheid gekregen om in 
het kantoor van ASODELCO, een NGO in San Carlos, waarmee 
we samenwerken op gebied van water, bijeen te komen. Op de 
 agenda staan de laatste ontwikkelingen in het project huiselijk 
geweld dat we met elkaar willen uitvoeren. Omdat het soms 
moeilijk is om de partners in San Carlos op één lijn te krijgen, 
en omdat ze te weinig capaciteit hebben om, naast hun gewone 
werkzaamheden, een project uit te rollen, broeden we op een 
mogelijkheid om ASODELCO als kartrekker te laten fungeren. 
Dat moet echter in een later stadium bekeken worden.
Om tafel zitten, naast ASODELCO en de Stedenband, de 
 Comisaría de la Mujer y la Familia (een speciale eenheid van de 
politie die zich bezighoudt met slachtoffers van huiselijk geweld), 
Arete (de organisatie die het Vrouwenopvanghuis organiseert, 
maar ook veel projecten uitvoert op gebied van vrouwenrechten), 
en Everaldo Vargas namens de Gemeente. Helaas zijn de Ministe-
ries niet beschikbaar wegens werkzaamheden elders. 
Het afgelopen jaar blijkt de nationale overheid een nieuwe ver-
deling van taken te hebben georganiseerd. De psychosociale kant, 
die eerder door de Comisaría werd uitgevoerd, is nu overgeheveld 
naar het ministerie MIFAMILIA. Hierdoor kan de Comisaría zich 
vooral focussen op het onderzoek en de aanklacht. Hiervoor heb-
ben ze gespecialiseerde mensen in dienst.

Preventie, psychosociaal onderzoek, voorlichting en gezins-
hereniging (in geval van ernstige mishandeling) zijn nu taken van 
MIFAMILIA, in samenwerking met bijvoorbeeld het Openbaar 
Ministerie. Nieuw is de constante focus op het gezin: aandacht 
voor onderlinge communicatie, kweken van begrip binnen het 
gezin en harmonie, met als doel mishandeling te voorkomen en 
het gezin bij elkaar te houden. Ook lijkt er meer aandacht te zijn 
voor mishandelde mannen, al melden zij zich nog maar nauwe-
lijks. Tot slot wordt het belang genoemd om slachtoffers voor te 
bereiden op hun toekomst. Zij moeten veilig kunnen terugkeren, 
maar ook zelfstandiger worden zodat ze zelf de touwtjes van hun 
leven in handen nemen. 
De aanwezige organisaties zijn blij met de herverdeling van taken 
en zien duidelijke mogelijkheden voor de toekomst. Het project-
plan dat we de afgelopen jaren met elkaar hebben ontwikkeld, 
sluit deels nog steeds aan bij de realiteit van San Carlos, maar 
heeft wel aanpassingen nodig. Belangrijk daarbij, zeggen de aan-
wezigen, is aan te sluiten bij de landelijke aanpak op het gebied 
van huiselijk geweld. We nemen alle informatie mee terug naar 
Groningen en zullen daar met onze partners, waaronder   
Het Kopland, de plannen aanpassen. 

Zwemmen 
Frank crosst intussen San Carlos weer door en brengt een bezoek 
aan het zwembad Las Delicias del Sur, dat buiten San Carlos 
ligt. Hier hebben we in het kader van ons sportproject al enkele 
malen zwemlessen georganiseerd, maar dat gebeurde ad hoc. We 
willen ons in de toekomst duidelijk op dit thema richten en, in 
na volging van de voetbalschool, ook gestructureerde zwemles-
sen gaan aanbieden. Met Luis hebben we hierover al in juli in 
Groningen gesproken en hij was toen heel enthousiast. Met een 
bevolking die aan een meer en rivier woont en geen aanbod van 
zwemlessen, lijkt dit een logische stap in ons sportproject.
De medewerkers vertellen met enthousiasme over de zwemles-
sen die we er in het verleden hebben gegeven en zien een nieuwe 
samenwerking met plezier tegemoet. Nu is het zaak dat we met 
Luis gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook de infra-
structurele ‘obstakels’ (vervoer van de leerlingen van en naar het 
zwembad en de bijkomende kosten) moeten uit de weg worden 
geruimd. 

Fair Design
Maurits en ik bezoeken in de middag de markt, op zoek naar 
zilver smeden die zelf sieraden ontwerpen. In het kader van 
het Fair Designproject, proberen we in kaart te brengen welke 
 ambachten er nog meer in San Carlos zijn, naast houtsnijwerk, 
schilderen en bamboebewerking. Er blijken meerdere zilver-
smeden actief te zijn en sommige maken werk van goede kwali-
teit. We bekijken de collecties en maken foto’s. Wie weet kunnen 
we er in de toekomst wat mee doen.

FC Groningen
Aan het eind van de dag treffen we drie vertegenwoordigers van 
FC Groningen San Carlos. De jonge telgen van het team kunnen 

er, vanwege studieverplichtingen (zij hebben colleges op zater-
dag), niet bij zijn, maar de drie mannen vertellen honderduit. 
Met brede glimlach en hun Groningen-shirts winnen ze al snel 
de harten van Frank en Maurits en worden er plannen gesmeed 
voor de toekomst. Hoewel we ze een beetje uit het oog verloren 
waren, zijn ze actief en verdedigen ze bij alle kampioenschap-
pen (voorjaar en kerst), zo goed en zo kwaad als dat kan op het 
slechte voetbalveld, onze eer. Het team zegt ons toe een plan voor 
2016 toe te sturen.

We sluiten de avond af thuis bij Everaldo, de gemeenteambtenaar. 
Hij heeft ons uitgenodigd om met zijn gezin te komen eten. Hij 
blijkt een enthousiaste thuiskok en schotelt ons heerlijke traditionele 
gerechten voor. Zijn dochter, normaal niet zo’n goede eter, eet gezel
lig mee, tot verrassing van haar ouders. ‘Ik nodig jullie vaker uit’, 
grapt Everaldo. Het is een gemoedelijke avond, al voelen we ons wat 
opgelaten dat zijn vrouw niet meeeet en zich weinig mengt in de 
gesprekken. 

Microkrediet
En dan is eindelijk de dag aangebroken waar ik naar uit heb 
 ge keken... het ondertekenen van het nieuwe convenant voor het 
project microkrediet. Het project heeft ons de nodige hoofd-
brekens bezorgd. Twee kredietrondes voerden we uit, waarbij 
in totaal 79 vrouwen een krediet kregen om hun bedrijfje uit te 
 bouwen en zo inkomen voor hun gezin konden verwerven.  
Op zich een succes, want de terugbetaalratio is goed. In ronde 1 
 betaalde circa 98% van de vrouwen het krediet inclusief rente 
terug en in ronde 2 was dit circa 92%. 
Helaas was de algehele administratie van het fonds een rommel-
tje. De een na de andere beheerder van het project werd bij de 
gemeente vervangen, waardoor de overdracht slecht verliep. Dit 
leidde tot fouten in de afrekeningen. Het duurde lang voor we 
alles op orde hadden. Gelukkig vonden we in samenwerking 
met de gemeente een nieuwe uitvoeringspartner: de organisatie 
ASODELCO, een NGO met een goede reputatie en veel ervaring 
in het samenwerken met Europese partners.
In aanwezigheid van onze gehele delegatie, het bestuur van 
 ASODELCO, Ineke en Everaldo bespreken we het nieuwe 
conve nant en kunnen we tot tekenen overgaan. Met de partners 
bespreken we de vervolgstappen voor de overdracht, zodat we op 
1 januari 2016 met een nieuwe kredietronde kunnen starten. We 
verlaten opgetogen de vergadering.

We horen dat we een korte ontmoeting kunnen hebben met burge
meester Jhonny Gutiérrez in het gemeentehuis. Daar worden we 
zeer hartelijk ontvangen door hem en alle politiek secretarissen van 
de regio Río San Juan, die op dat moment met hem in vergadering 
zijn. Jhonny vertelt over zijn bezoeken aan Groningen en de lange 
vriendschap met onze stad, waar hij heel trots op is. We praten 
de groep kort bij over het werkbezoek tot nu toe en maken een 
afspraak voor een ontbijt met de burgemeester op de laatste dag  
van ons bezoek.
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Werkbezoek San Carlos

Gallo Pinto, gebakken banaan, salade, gebakken kaas en ei...  
het feestmaal waarop Everaldo ons trakteert!

Elke ochtend heel vroeg komen vissers in San Carlos aan om hun waar 
te verkopen.

Frank doet mee aan een volleybaltoernooi in de sporthal,  
dat buitenschools door Luis Orozco is georganiseerd.

Fanatiek en enthousiast doen de kinderen mee aan de activiteiten op 
de Voetbalschool. De trainers (in oranje shirt) zorgen voor een soepel 
lopende training.

Op 13 oktober is er op de Malecón van alles te doen. Vandaag herdenkt 
men in San Carlos de overval vanuit Solentiname op de kazerne van de 
Nationale Garde in San Carlos (1977).

Frank Arents (l), Maurits Sijtstra (m) en Nohemí Bellorín (r) van  
ASODELCO ondertekenen het convenant voor de uitvoering van  
het microkredietproject.

De kwaliteit van de foto zegt gelukkig niets over het succes van de avond. 
Op de foto met onze coördinatoren en Everaldo van de gemeente.

Tijdens ons werkbezoek is het elke dag zó warm, dat velen verkoeling 
zoeken op de pieren van de Malecón. Een heerlijk plekje om wat wind 
te vangen.

Venancio Silva, voorzitter van Modiversex, zit klaar om voorlichting te 
geven tijdens een sportieve activiteit speciaal georganiseerd voor leden 
van de LGBTI-gemeenschap.

Op 11 oktober wordt in Groningen de 4Mijl gelopen. Uit ‘solidariteit’ 
start Frank vanaf de plek van de start van de Sancarleense 4Mijl,  
die mogelijk wordt gemaakt door de renners in Groningen.

Gewapend met de letters ‘BEDANKT’ lopen we door San Carlos in 
verband met een posteractie voor het jubileumjaar. Frank raakt zo 
enthousiast dat hij half San Carlos met de letters op de foto zet.

Frank bezoekt spontaan een aantal scholen, waaronder de Rafaela Herrera, 
waar we enkele jaren geleden met steun van de Borgmanschool een klein 
project uitvoerden.
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Nog meer zwemmen
In de middag hebben Frank en ik een gesprek met Luis en Sergio, 
de man die Luis op het oog heeft als zweminstructeur. Sergio 
heeft al een cursus gevolgd voor zweminstructeur maar zal 
moeten  worden bijgeschoold. Het Nicaraguaanse Instituut voor 
Sport (IND) biedt hiervoor de mogelijkheden en Luis kan dit 
organiseren. Sergio is enthousiast om te gaan beginnen, dus we 
spreken af dat we in december een pilot starten. Op basis daarvan 
besluiten we of we in het nieuwe schooljaar (februari 2016) daad-
werkelijk met structurele zwemlessen kunnen beginnen. 

Visserij
Als vervolg op het gesprek dat Frank Ochmogo in juli in Gronin-
gen had met de voorzitter van de Nederlandse Sportvisvereniging 
(zie pagina 10-11), spreken Maurits en Ineke met MARENA, 
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit ministerie is 
ver antwoordelijk voor alle zaken rondom (sport)visserij. Uit het 
gesprek blijkt dat de grootste problemen illegale commerciële 
 visserij en het gebrek aan voorlichting zijn. Er wordt onzorg-
vuldig omgesprongen met de flora en fauna. Men weet vaak niet 
hoe het ecosysteem in elkaar zit en hoe je daar op een goede 
manier mee moet omgaan. Daarnaast is het moeilijk om controle 
uit te voeren, omdat San Carlos in een grensstreek ligt. 
Andere problemen zijn een gebrek aan middelen om de kwaliteit 
en samenstelling van het water te testen en onderzoek te doen 
naar de visstand. Verder vertelt MARENA over de dreiging van 
de duivelsvis, een vis uit Brazilië die hier op onverklaarbare wijze 
in het meer is terecht gekomen. De vis heeft in het meer geen 
natuurlijke vijanden, waardoor ze een plaag is geworden. Veel 
vissoorten al verdwenen. Een oplossing voor dit probleem is nog 
niet in zicht. 

Coschappen
Tijdens ons werkbezoek hebben we ook een ontmoeting met Dirk 
Andriessen en Abigaël Bouwman. Zij zijn twee coschappers die 
op dat moment hun sociale stage in San Carlos lopen. We hebben 
veel te bespreken. Dirk heeft, na zijn eerste weken in het zieken-
huis, geconcludeerd dat de mogelijkheden voor de tropenstage 
daar zeer beperkt zijn. Hij ziet er geen heil in en heeft besloten 
zijn tropenstage te laten vervallen. We proberen boven water 
te krijgen wat het probleem is, zodat we dat ‘s avonds kunnen 
bespreken met dokter Ruiz, de directeur van het ziekenhuis. Dirk 
vindt dat er te weinig inhoudelijks te doen is in het ziekenhuis en 
de tropenstage moet juist geheel daar plaatsvinden. Ook geeft hij 
aan dat zijn huidige taalniveau wel toereikend is voor de sociale 
coschap, die hij ook volgt, maar niet voor de tropenstage. 

’s Avonds praten we met dokter Ruiz. Dokter Romero, de direc
trice van het gezondheidscentrum, is helaas verhinderd. We  praten 
uitgebreid over de coschappen, de eisen die wij in Neder land stellen 
en de eisen die in San Carlos worden gesteld. We merken dat de 
taal toch een (groot) struikelblok blijft, waardoor er soms mis

verstanden ontstaan, studenten minder makkelijk hun draai vinden 
of initiatief (durven) nemen. We nemen dit mee naar  Groningen 
en bespreken dit met het UMCG. Op basis van het gesprek besluit 
dokter Ruiz een ander introductieprogramma te gaan geven aan de 
Nederlandse  coschappers. We concluderen dat we, ondanks som
mige  obstakels, tevreden zijn met het programma en willen het van 
beide kanten continueren. 

Carasito
Met een grote groep afgevaardigden zit Maurits om tafel om te 
praten over een klein waterproject in Carasito. Dit is een rurale 
gemeenschap in San Carlos die geen drinkwatersysteem heeft, 
terwijl ze wel de beschikking heeft over een noodzakelijke water-
bron van goede kwaliteit. Het drinkwatersysteem kan in werking 
worden gebracht door zwaartekracht. Carasito omvat in totaal  
64 huizen waarvan 21 (124 personen) door het project zullen 
worden bereikt. Deze huizen bevinden zich in de bebouwde kom 
van de gemeenschap. Tevens zal een totaal van 84 studenten 
 worden bereikt gedurende de eerste etappe van het project.
In Groningen had Maurits al de nodige fondsen te geworven om 
dit project van de grond te krijgen. We beschikken zelf nog over 
een klein fonds, kregen een spontane donatie uit Zwitserland en 
toezeggingen uit Erlangen en Nürnberg volgenden op basis van 
de plannen al snel. Ook Linz lijkt interesse te hebben. 
In San Carlos staat het plan van aanpak op de agenda. Welke 
projectonderdelen moeten worden uitgevoerd, welke organisatie 
wordt verantwoordelijk voor de uitvoering, welke aanpak kan 
het beste gekozen worden en welke organisaties moeten betrok-
ken zijn? De eerste stap is technisch onderzoek: een deugdelijke 
analyse van de waterkwaliteit en een technisch ontwerp. De 
aanwezige organisaties Enacal (het Nicaraguaanse Waterbedrijf), 
ASODELCO, de Gemeente San Carlos en Paul Kat van Asodelcor 
besluiten om de eerstvolgende maandag naar Carasito te gaan om 
daar een start te maken met het onderzoek naar de waterkwaliteit. 
Vervolgens wordt de projectaanvraag veranderd en naar Europa 
opgestuurd. 

Voetbalfederatie
Het laatste sportgesprek voeren Frank en ik met de voorzitter van 
de Voetbalfederatie. Everaldo is ook bij het gesprek, maar deze 
keer in de hoedanigheid van Federatiesecretaris. De voorzitter  
heeft kortgeleden gehoord dat Groningen een voetbalschool 
heeft en is zeer geïnteresseerd in onze activiteiten. Van onze kant 
 hebben wij juist interesse om de voetbalschool deel uit te laten 
maken van de Federatie. Via die weg zijn er veel meer mogelijk-
heden voor professionalisering van de school en de trainers. Via 
de Federatie is het bijvoorbeeld mogelijk om trainingen van de 
FIFA te volgen en de Europese voetbalsystematiek te leren, een 
grote wens van Jalmer Correa en zijn trainers. Ook biedt het 
kansen om mee te doen aan het project Goal en activiteiten op 
het gebied van basisvoetbal. We dringen er bij de Federatie op 
aan om contact te zoeken met Jalmer om de mogelijkheden kort 
te sluiten. Ook Jalmer zullen we aansporen om toenadering te 
zoeken tot de Federatie.

caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

 www.helderenhelder.nl

Tot slot praten we over het voetbalveld waar de toernooien 
worden gehouden. De voorzitter is het met ons eens dat het veld 
niet voldoet, te klein en te onveilig. Er is al sprake van de aanleg 
van een nieuw veld. Er worden onderhandelingen gevoerd over 
grondaankoop en de voorzitter heeft goede hoop dat dit op niet 
al te lange termijn gaat lukken. Maar één veld zal niet voldoende 
zijn. De vraag is echter of het loont om het bestaande veld aan 
te passen. Dat vergt een grote investering. Voorlopig is de grond 
nog in handen van de Gemeente en die heeft geen plannen in 
die richting. Het is wat ongemakkelijk om dit gesprek te voeren 
met Everaldo aan tafel. Hij heeft in dezen immers een beetje twee 
petten op. We merken dat hij zelf ook niet goed raad weet met de 
situatie, maar veel ruimte voor beïnvloeding van de gemeente in 
deze situatie heeft hij, zo schatten we in, niet. 

Modiversex
Onze ontmoetingen met de belangengroep voor seksuele 
 diversiteit Modiversex zijn altijd plezierig. Elke keer zijn we weer 
verrast over de contacten die ze zelf actief leggen op nationaal en 
internationaal niveau. Onlangs is Modiversex een samenwerking 
aangegaan met CEPRESI, een organisatie die zich vooral focust 
op voorlichting en preventie op het gebied van aids en HIV en 
vecht voor de rechten van seksuele diversiteit. Ook met Centro 
America Differente, een Italiaanse organisatie die actief is op 
gebied van LGBTI-rechten, bestaat er samenwerking.
Naast de projectactiviteiten die met geld van het Platform LGBT 
Groningen en steun uit Erlangen zijn gerealiseerd, heeft Modi-
versex een mooi netwerk opgebouwd. Een belangrijke stap is nu 
het definitief verkrijgen van hun rechtspersoonlijkheid, zodat ze 
als organisatie officieel erkend worden en daarmee een serieuze 
gesprekspartner worden voor beleidsmakers en instanties. Met 
steun van Groningen is het hele proces al in gang gezet, maar het 
is een lange weg, die via de Asamblea (Tweede Kamer) gaat. De 
thema’s waaraan gewerkt wordt, naast HIV en aids, zijn huiselijk 
geweld, stigmatisering, recht op werk, ‘bullying’ en discriminatie. 
Tijdens het gesprek maakt Venancio Silva, de voorzitter, duidelijk 
dat er nu vooral behoefte is aan een locatie voor Modiversex. Er 
wordt nu vanuit zijn huis gewerkt, maar dat is geen goede basis. 
Er is te weinig ruimte en het is geen ‘neutrale’ en herkenbare plek. 

Verankering
Woensdagavond sluiten we af met een bijeenkomst met al onze 
coördinatoren: Frank, Ineke, Luis en Jalmer. Ook Everaldo, als 
 vertegenwoordiger van de gemeente, is hierbij aanwezig. Voor 
ons is dit moment belangrijk. We willen in San Carlos een plat-
form vormgeven om de activiteiten en projecten van de Steden-
band makkelijker te laten landen en verankeren. Een officieel 
bureau van de (Europese) stedenbanden is nu niet haalbaar, 
maar elke stap in die richting juichen we toe. We merken dat het 
ongedwongen diner bijdraagt aan uitwisseling tussen onze coör-
dinatoren en zijn dus positief over meer samenhang en onderling 
contact tussen onze partners in San Carlos in de toekomst. 

Donderdag is onze laatste ochtend in San Carlos. We genieten al 
vroeg van de prachtige omgeving tijdens een ontbijt bij restaurant 
de Mirador met burgemeester Jhonny Gutiérrez, gemeentesecretaris 
Holman Salas en Everaldo Vargas. Centraal staan de resultaten 
van ons bezoek en de plannen voor 2016. De burgemeester laat 
ons weten dat op nationaal niveau de stedenbanden een belangrijk 
focuspunt zullen gaan worden. Met de verkiezingen van 2016 in het 
vooruitzicht (landelijke verkiezingen voor president en Asamblea), 
is dit een interessante invalshoek. We werpen nog een laatste blik op 
het meer, terwijl de burgemeester vertelt dat op de plek vlak voor de 
Mirador, in de toekomst een prachtig terras zal verrijzen. Dat zal 
zeker een trekpleister worden in San Carlos!

Duurzaam bamboe
Vol met indrukken, herinneringen en nieuwe informatie gaan we 
naar Managua. Daar spreken we met Jan van Bilsen, een Belgische 
documentairemaker, die in 1982 vol vuur voor de revo lutie naar 
Nicaragua vertrok, en daar is gebleven.  Hij is de laatste jaren actief 
op gebied van bamboe. Simone had vlak voor ons werkbezoek 
een ontmoeting in Groningen met zijn compagnon Guus de Hart. 
Zij zijn bezig om duurzame bamboe tegen een faire prijs op de 
markt te brengen, met als belangrijk kenmerk het gebruik van 
niet  toxische lijmen en impregneermaterialen. Dat biedt voor ons 
project van Fair Design nieuwe perspectieven. Het gesprek met Jan 
en de prachtige verhalen die hij vertelt, zijn een geweldige afsluiting 
van een mooi bezoek. Er is in 2016 weer veel te doen! <<



Maurits Sijtstra (links op de foto) werkt als psycholoog bij een 
onderzoeksbureau, reist veel en is de laatste jaren meer in het 
buitenland geweest dan in Nederland. Door zijn betrokkenheid 
bij verschillende waterprojecten in het buitenland raakte hij en-
thousiast om zich voor de Stedenband op dit thema in te zetten. 
In september 2013 werd Maurits lid van het bestuur als porte-
feuillehouder Water. ‘De Stedenband biedt mij een unieke gelegen
heid om mijn horizon te verbreden. Het verbreedt je perspectief 
en laat voor ons hier in Groningen zien dat niet alles normaal is, 
zoals water uit de kraan.’ Gezien zijn interesse in onderwijs kreeg 
Maurits ook de portefeuille Onderwijs onder zijn hoede. Maurits 
wil met zijn werk laten zien dat er op bepaalde plekken echt hulp 
nodig is om een goede kwaliteit van leven te waarborgen. ‘De 
Stedenband verbreedt je wereldbeeld en geeft je de gelegenheid iets 
moois op te zetten.’ Sinds april 2015 is Maurits voorzitter van de 
Stedenband. Hij behartigt daarbij de portefeuilles water en onder-
wijs, maar we zijn hard op zoek naar vervangers, zodat hij zich 
volledig kan wijden aan zijn functie als voorzitter.

Frank Arents (met pet) heeft Leisure Management gestudeerd 
en werkt als supervisor bij een reisbureau. Door zijn werk heeft 
hij veel gereisd. Tijdens het reizen ontstond de wens anderen 
te helpen waar het nodig en mogelijk was. Hieruit is zijn eigen 
Stichting Discover the World ontstaan, waarmee hij momenteel 
actief is in Malawi om het basisonderwijs en de doorstroom 
naar het middelbaar onderwijs te verbeteren. Daarnaast is Frank 
tennisleraar en heeft hij jarenlang verschillende competities en 
toernooien georganiseerd. Toen de portefeuille Sport in 2014 vrij 
kwam is Frank benaderd door Maurits Sijtstra om de vacature op 
te vullen met zijn combinatie van reis- en sportervaring. Sinds-
dien zet hij zich in voor zowel de voetbalschool en de 4 Mijl, als 
de zwemlessen en buitenschoolse activiteiten in San Carlos. ‘Met 
de Steden band creëren we zowel betrokkenheid als bewustwording 
voor de situatie rondom San Carlos en tegelijkertijd verbeteren we 
de leefomstandigheden ter plaatse met onze projecten.’

Simone Larabi is interieurarchitect en productontwerper. Met 
liefde voor duurzaam en natuurlijk materiaal gebruik. Actief 
binnen sociaal maatschappelijke projecten in het binnen- en 
buitenland. Het was haar voorliefde voor natuurlijke, duurzame 
en eerlijke materialen die haar in 2011 in San Carlos bracht. De 
inspiratie die Simone toen heeft opgedaan wordt binnen de por-
tefeuille Fair Design omgezet in projecten waarin de kennis van 
Groninger ontwerpers wordt samengebracht met Sancarleense 
ambachten en materialen. De winst zit in het creëren van werk-
gelegenheid, het hergebruiken van afval en het kunnen betrekken 
van Groningse  ondernemers bij ontwikkelingssamenwerking. 
‘Bij de Stedenband komen we samen tot nieuwe producten, kennis
uitwisseling en kwaliteitsverbetering, voor een betere toekomst.’

Anjo Grakist werkt als projectmanager via een detacheringsor-
ganisatie. Vanuit zijn werkveld, het organiseren en besturen van 
projecten en maatschappelijke betrokkenheid, is Anjo in novem-
ber 2014 lid geworden van het bestuur als portefeuillehouder 
P&O. Met deze portefeuille is Anjo verantwoordelijk voor de 
medewerker van de Stedenband. Hij richt zich met name op de 
organisatie in Nederland, professionalisering van de projecten en 
is hij adviserend, ondersteunend aan de overige portefeuilles.
‘De Stedenband geeft een bijzonder mooie invulling aan de maat
schappelijke verantwoordelijkheid van ons als wereldburgers, door 
iedere projecteuro om te zetten in een veelvoud aan meerwaarde 
in San Carlos en het maximaliseren van het rendement in en voor 
Groningen.’ Naast de portefeuille P&O is Anjo ook secretaris van 
de Stedenband.

Marga Hoijtink woonde en werkte van begin 1990 tot eind 
1992 in Nicaragua en daarna nog vijf jaar in Honduras. Ze heeft 
voornamelijk in media projecten gewerkt en veel voorlichtings-
materiaal gemaakt. Dit varieert van dia-klank presentaties over 
menstruatie (weet iemand nog wat dat is) en radioprogramma’s 
tot en met een hele serie films over krediet en ondernemers in  de 
informele sector. Terug in Nederland kwam ze in het onderwijs 
terecht (CIBAP-Zwolle en NHL-Hogeschool) maar de drang om 
weer zelf te filmen en rond te lopen in Nicaragua werd steeds 
sterker. In november 2014 vertrok ze voor een maand naar Nica-
ragua om in opdracht van de Stedenband een film over San Car-
los te maken. ‘Het was erg leuk om weer een tijdje rond te lopen in 
Nicaragua met een opdracht. Dat is toch een totaal andere ervaring 
dan toerist zijn. Je bent samen aan het werk. Het voelde allemaal 
als een warm bad. Ik hoop als bestuurslid iets van dat gevoel over 
te kunnen brengen door wat van de cultuur uit Nicaragua naar Ne
derland te halen.’ Het leek een logische stap om bij terugkomst in 
Nederland en na een succesvolle première van de film in te gaan 
op de uitnodiging om bestuurslid van de Stedenband te worden 
met als portefeuille Kunst & en Cultuur.

Sylvia Bloemendaal is afgestudeerd als andragoog bij de HBO 
opleidingen Cultureel Werk en Inrichtingswerk aan de RUG. Ze 
heeft daarna ervaring opgedaan op de terreinen verslavingszorg, 
maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk, gezondheids-
zorg en huiselijk geweld. Momenteel werkt zij als beleidsmede-
werker bij een gemeente. Ze is een echte netwerker en altijd op 
zoek naar verbinding. Haar liefde voor andere culturen en het 
reizen bracht haar al op vele plekken in de wereld. Zo woonde 
ze twee keer een jaar in Nieuw Zeeland. Deze internationale en 
 sociaal maatschappelijke betrokkenheid brachten haar ertoe om 
zich vanaf juni 2015 in te zetten voor de Stedenband als porte-
feuillehouder Netwerken en PR. ‘Het belang van een stedenband 
is groot, het biedt ruimte voor internationale maatschappelijke 
betrokkenheid en verruimt de blik!’

René Voogd heeft sociale psychologie gestudeerd aan de Rijks-
universiteit Groningen. Inmiddels werkt hij als junior onder-
zoeker bij een sociaal wetenschappelijk onderzoeksbureau. Als 
geboren en getogen Groninger heeft hij veel affiniteit met de stad 
en wil hij graag iets voor de stad terug doen. Met weinig ervaring 
in de financiële sector heeft René de rol van penningmeester op 
zich genomen. Hij ziet dit als een belangrijke verbreding van zijn 
kennis omdat verbeteringen in sociale situaties vaak conflicteren 
met financiële belangen. Door sociaal psycholoog en penning-
meester te zijn wil hij meer inzicht krijgen in de wisselwerking 
tussen deze twee aspecten. ‘Groningen is een van de prettigste en 
veiligste plekken in de wereld om op te groeien. Veel dingen waar 
anderen hard voor moeten werken, zoals onderwijs, zijn hier 
vanzelfsprekend. Ik vind dat mensen in deze bevoorrechte positie 
hun best moeten doen om deze vanzelfsprekendheid ook op andere 
plekken te bereiken.’

Els Dafallah stelde zich in een eerdere ¡Enlace! aan u voor. Met 
plezier vertelde ze daar over haar portefeuille Mensenrechten, 
waar Huiselijk Geweld en LGBTI-vraagstukken de hoofdrol 
 spelen. Helaas heeft zij moeten besluiten om met ingang van  
1 januari 2016 haar portefeuille neer te leggen. De combinatie van 
een eigen bedrijf, een gezin, een levendig sociaal leven en vrijwil-
ligerswerk, waarvoor ze zich 100% wil inzetten, is op dit moment 
lastig. 

We vinden het ontzettend jammer dat Els ons als bestuurslid gaat 
verlaten en willen haar op deze plek bedanken voor haar inzet, 
enthousiasme en betrokkenheid. Gelukkig zal ze ons vanuit haar 
deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld in de toekomst 
blijven adviseren. 

We zijn daarom op zoek naar een kundige opvolger van Els.  
Bent u of kent u die persoon? We houden ons aanbevolen! 

De Stedenband kent ook buitenbestuurlijke portefeuillehouders. 
Zij zijn geen lid van het bestuur, maar wel verantwoordelijk voor 
een portefeuille. Zij werken vooral samen met het Hoofd Bureau 
en  maken soms gebruik van een werkgroep met vrijwilligers. 
Omdat we nog op zoek zijn naar nieuwe portefeuillehouders, 
 zullen we deze bijzondere mensen in volgende ¡Enlace! voor-
stellen. <<

8   9

¡Mucho Gusto!   ‘Aangenaam!’ - het Stedenbandbestuur stelt zich voor

Dat de Stedenband een dynamische organisatie is, wisten we al. Dit betekent echter ook dat er veel 
beweging is in de samenstelling van het bestuur. Nu we aan de vooravond staan van ons 30 jarig 
bestaan, leek het ons hoog tijd te laten zien met wie we dat spannende jaar tegemoet gaan. Kortom: 
het huidige Stedenbandbestuur in woord en beeld. 
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Bliksembezoek Sancarleense delegatie

Van 2 tot en met 4 juli brengen Frank Ochomogo, Jacqueline Arana en Luis Orozco een bliksembezoek 
aan Groningen. Zij zijn in Duitsland op uitnodiging van de stedenbanden Erlangen en Nürnberg en  
dus ‘op steenworp afstand’ van Groningen. Die kans wilden we niet aan onze neus voorbij laten gaan. 
Frank en Jacqueline zijn een stel en treden samen op als financieel coördinatoren van de Stedenband in 
San Carlos. Luis is van huis uit sportdocent en is één van onze sportcoördinatoren. 

Door: Muriël Duindam en Simone Larabi 
Donderdag bereikt de delegatie na een mooie rit met trein en 
auto onze stad. Bestuur en bureau heten de delegatie van harte 
welkom tijdens een dinertje. De sfeer is goed en de delegatie heeft 
veel zin in het bezoek. Vrijdag zijn er verschillende programma’s. 
Frank bezoekt het waterstation van Waterbedrijf Groningen 
in De Punt. Frank is de regionaal gedelegeerde van Enacal, het 
waterbedrijf van Nicaragua en laat zich gretig informeren over 
diverse waterzaken.

Luis heeft een overleg met een deel van de sportcommissie van 
de Stedenband. Voetbal, zwemlessen, buitenschoolse sport-
activiteiten, de Sancarleense 4 Mijl... we bespreken het alle-
maal en bekijken wat de mogelijkheden zijn voor toekomstige 
sport activiteiten in San Carlos. Luis is al jaren betrokken bij 
s portinitiatieven van de Europese zustersteden. Ook voor Er-
langen en Nürnberg is hij actief. Wij zien hierin goede mogelijk-
heden om de sportactiviteiten voor de toekomst meer af te stem-
men op Europees niveau. Op die manier is er meer coherentie in 
de projecten en hebben we meer slagkracht. Op de agenda van het 
Europees Overleg van februari 2016 zal dit thema terugkomen. 

Aansluitend brengen we een bezoek aan Kardinge, waar Luis  
de sportfaciliteiten van dit complex kan bekijken. 

Jacqueline is zeer geïnteresseerd in handwerk, kunst en cultuur. 
Op haar verzoek organiseren we een inspirerend bezoekje aan 
Studio Tjeerd Veenhoven, een ontwerpstudio in de stad Gronin-
gen waar ons bestuurslid Simone Larabi deel van uit maakt. Op 
basis van de natuur om ons heen vindt Studio Tjeerd Veenhoven 
nieuwe materialen en productietechnieken uit, ontwikkelt nieuwe 
producten en toepassingen en geeft op deze manier aanzetten 
voor duurzaam ondernemen. Deze manier van werken sluit 
naadloos aan op ons Fair Design project in San Carlos, waarbij 
natuurlijke materialen zoals riet en bamboe worden verwerkt tot 
producten voor de lokale markt. 
Direct naast Studio Tjeerd Veenhoven zit Koffiestation; een be-
zoek kan zeker niet uitblijven. Koffiestation selecteert en brandt 
hun eigen koffiebonen, waardoor de consument een bijzonder  
  bakje koffie kan zetten en precies weet waar dat vandaan komt. 
Het valt ons op dat er geen Nicaraguaanse koffie aan hun 
 assortiment is toegevoegd, hoog tijd om daar verandering in aan 
te brengen. 

Tijdens de lunch wordt er stug doorgewerkt: onze plannen voor 
een stedenbandplatform in San Carlos staan op de agenda. Een 
boeiend gesprek over de mogelijkheden volgt. Genoeg stof om 
tijdens ons werkbezoek van oktober in San Carlos verder uit te 
werken!

De middag staat voor Frank wederom in het teken van water. Hij 
ontmoet de vertegenwoordigers van Waterschap Noorderzijlvest, 
de initiator van het waterbeheerproject MULGRO in San Carlos.
Jacqueline en Luis brengen een bezoek aan de Hanzehogeschool, 
waar ze een kijkje kunnen nemen bij verschillende opleidingen. 
Erik Moek, van Stichting ISOP, is aanwezig om de delegatie te 
vertellen over de organisatie van de sportopleiding. Harry Meijer, 
zelf werkzaam bij de opleiding International Business and Ma-
nagement geeft een kijkje in de keuken van zijn opleiding. 

Zaterdag, de laatste dag, is een dag om wat te relaxen, bij te praten 
met enkele bestuursleden en tegelijk kennis te maken met het 
toeristisch potentieel van Groningen en Friesland. De delegatie 
iss uitgenodigd om een boottochtje te maken vanuit Veenhoop. 
Ze bezoeken een aantal plaatsen op de route. Zo sluiten we met 
de zon in het gezicht een geslaagd delegatiebezoek af. 

Tijdens ons werkbezoek van oktober konden we de vruchten 
plukken van het werk dat we deze dagen hadden gedaan. Weer 
een mooie stap in de ontwikkeling van de Stedenband! <<

Tjeerd Veenhoven (l) vertelt aan Marga Hoijtink (m) en Jacqueline 

Arana (r) over zijn werk.

Frank, Jacqueline en Luis genieten van de boottocht.

Voor onze activiteiten zijn we op zoek naar proactieve, enthousi-
aste portefeuillehouders. Dit zijn personen die zich voor een be-
paald thema gedurende enige tijd willen inzetten, het project in 
gang willen zetten en aansturen. Zij maken geen deel uit van het 
bestuur, maar werken als buitenbestuurlijke portefeuillehouders. 

Het betreft de volgende portefeuilles:
• Huiselijk Geweld  • LGBTI • Onderwijs • Water

Heb je interesse en wil je meer weten over de projecten en het 
porte feuillehouderschap? Aarzel dan niet en neem contact met ons 
op: sancarlos@groningen.nl of (050) 367 61 69 (maandag tot en 
met woensdag). 

Oproep: we zoeken diverse portefeuillehouders!
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Dolor en todo el cuerpo
Van 20 juli tot en met 11 september liepen Rosa Lammerts en Anouk Tuininga hun sociale coschap 
in San Carlos. Zij waren ‘coschappers nummer 28 en 29’ en na hen zullen er nog vele volgen. De 
dames stortten zich volledig in het Sancarleense leven en kwamen, rijk aan Nicaraguaanse vrienden en 
ervaringen, weer terug in Nederland. Rosa vertelt erover en Anouk maakte de beelden bij het verhaal. 

Door: Rosa Lammerts
Mei 2013: Groningen, Nederland. Anouk en ik leerden elkaar 
kennen in ons jaar junior coschappen lopen. Het moment waarin 
je als geneeskundestudent begint met werken in het ziekenhuis. 
Anouk en ik waren direct maatjes, en al snel had Anouk het idee 
het coschap sociale geneeskunde te willen doen in het buitenland. 
Ze wilde dit doen in een land waar niet iedereen zomaar naartoe 
gaat. Eigenlijk in een land waar ze een andere taal spreken dan 
Nederlands en Engels. Toen Anouk mij vroeg of ik mee wilde  een 
coschap lopen in een Spaanstalig land was ik direct enthousiast; 
na mijn jaar in Engeland studeren wilde ik graag in een Spaans-
talig land leren werken. San Carlos in Nicaragua was de bestem-
ming en we zouden direct beginnen met Spaans leren.

Augustus 2014: Almelo, Nederland. Anouk en ik worden een jaar 
huisgenootjes in de Bornsestraat in Almelo, om hier onze senior 
coschappen te gaan doen. Met Spaans leren waren we nog niet 
begonnen. Gelukkig gaf de vrouw van één van de orthopeden in 
Almelo Spaanse les, waar we al snel enthousiast mee begonnen.

Juni 2015: Granada, Nicaragua. De tijd vloog voorbij, maar 
 eindelijk was het zover, we waren in Nicaragua! De Stedenband 
raadt iedere coassistent die naar San Carlos afreist aan om een 
aantal weken intensieve Spaanse les te nemen, in Nicaragua 
zelf. Dit omdat het Nicaraguaans Spaans toch net een tikkeltje 
verschilt van het Spaans wat in Nederland gedoceerd wordt. Af-
hankelijk van het niveau Spaans wat er bij aankomst al gesproken 
wordt, kan er ook medisch Spaans geleerd worden. In Granada 
hebben Anouk en ik een aantal weken Spaanse les gehad. Dit 
bleek bij aankomst in het ziekenhuis in San Carlos geen over-
bodige luxe te zijn.

Juli 2015: San Carlos, Nicaragua. Volgens de reisgidsen een 
stadje waar je niks te zoeken hebt. ‘Een stadje liggend in een 
fascinerende  omgeving, maar met een identiteitscrisis. Overdag 
een bruisende stad vol met locals en reizigers. Maar wanneer de 
zonsondergang over de malecón valt is het enige vertier wat over-
blijft het roddelen.’ Echter, San Carlos is ook het provinciestadje 
in het tropische regenwoud dat Anouk en mij op verschillende 
vlakken aan het denken heeft gezet; het stadje dat onze harten en 
onze ogen heeft geopend. 

Bij aankomst werden wij enthousiast ontvangen door Ineke  
de Groot en Martje Birker. Zij brachten ons direct onder bij 
 zorgzame en betrokken Sancarleense gezinnen, van waaruit we 
elke ochtend vroeg, na de heerlijke Nicaraguaanse gallo pinto als 
ontbijt, konden vertrekken naar het ziekenhuis en het gezond-
heidscentrum. Tevens waren dit de gezinnen van waaruit we 
veilig het Sancarleense leven konden ontdekken, die ons vol 
enthousiasme overal mee naartoe namen en onvermoeid en met 
engelengeduld ons, voornamelijk in het begin, gestuntelde Spaans 
aanhoorden en verbeterden. 

De eerste maandag dat Anouk en ik in San Carlos waren, waren 
we vrij. Het was namelijk een nationale feestdag in Nicaragua. 
Dinsdagochtend kregen we van Ineke en de directeur van het 
Hospital Luis Felipe Moncada, dokter Ruiz, een rondleiding in 
het ziekenhuis, daarna in het Centro de Salud. Dit is een gezond-
heidscentrum waar médicos generales (basisartsen) werken. Van 
de acht weken die wij in totaal aan coschappen zouden lopen in 
Nicaragua, werkten we twee weken in het ziekenhuis en zes in 
Centros de Salud in de regio Río San Juan, waarvan het zieken-
huis in San Carlos het enige ziekenhuis is. 
Ik begon op de gynaecologie afdeling, Anouk op de chirurgie 
afdeling. Daarna wisselden we om. Tijdens de rondleiding op de 
eerste dag door Ineke en dokter Ruiz waren we voorbereid op het 
allerergste. 
Het Luis Felipe Moncada hospitaal lijkt inderdaad niet op de 
ziekenhuizen in Nederland. Honden en katten lopen rustig door 
het ziekenhuis op zoek naar eten op de grond (met een grote kans 
op succes). Op de gang staan 100 jaar oude bedden, rol stoelen 
en allerlei andere interessante en meer en mindere bruikbare 
 attributen.
We waren voorbereid heftige dingen te gaan zien in het zieken-
huis. Ik denk dat door deze zorgvuldige voorbereiding Anouk 
en ik beiden in plaats van super geschokt, heel enthousiast het 
ziekenhuis uit liepen de eerste dag. 
Maar natuurlijk zijn het beroerde omstandigheden voor de 
 patiënten in het ziekenhuis in San Carlos. Op zaal is het on-
gelooflijk warm, en je moet maar net geluk hebben dat er een 
ventilator boven je hoofd hangt. Daarbij liggen patiënten met z’n 
tachtigen op zaal en kan je je kont niet keren tussen de bedden. 
Bovendien is het geen uitzondering dat er twee vrouwen in één 
bed liggen, zojuist bevallen of geopereerd, plus pasgeboren mini-
mensjes in hetzelfde bed. Het stinkt er naar urine en ontlasting. 
Over de insteekopeningen van de infuusjes lopen vele vliegen. 

Los Chiles, waar Rosa en Anouk ook stage liepen, is na San Carlos  

de grootste woonkern van de regio.

Rosa (2e van links) en Anouk (daarnaast) met het team dat interviews 

aan huis afneemt.

 Infuuspalen zijn er nauwelijks. Als je een infuus nodig hebt, moet 
je je hand een beetje half in de lucht laten hangen. Er lopen heel 
veel doctor(a)s rond, jonge en oude. Wij konden eerst niet precies 
plaatsen wie welke functie had, want coassistenten worden hier 
ook doctor(a)s genoemd.

Op mijn eerste dag heb ik geassisteerd bij zeven keizersneden. 
Het is een geweldige ervaring dit te mogen doen in het Spaans en 
met de ontzettend onderwijs gerichte artsen die er werken. Mijn 
mond viel (gelukkig achter een OK maskertje) wel even open toen 
er een vlieg over mijn steriele handschoen richting de baarmoe-
der van de patiënte liep. Maar verder was het wel  ontzettend 
gezellig op OK en alle mensen zijn ontzettend behulpzaam en 
aardig. 
De conclusie die Anouk en ik trokken, was al vrij snel dat het 
bijzonder knap is hoe de doctors in San Carlos roeien met de 
riemen die ze hebben. De OK lijkt (behalve de vliegen en wat 
scheve roestende materialen) goed uitgerust. Tijdens de consulten 
nemen de doctors veel tijd voor de patiënten en de meesten geven 
daarbij voorlichting over hoe om te gaan met je gezondheid en 
ziektes als chikungunya en dengue. Ze zijn erg geïnteresseerd in 
alle buitenlandse coassistenten en hoe het werken in een Europees 
ziekenhuis gaat. Bovendien zijn alle artsen enthousiast over de 
samenwerking tussen San Carlos en Groningen. 

Na twee weken in het ziekenhuis coschappen te hebben gelopen, 
begonnen we in het Centro de Salud. Het gezondheidscentrum is 
een mooi, modern en bijna Westers gebouw. Verrassend genoeg 
verschilden de klachten van patiënten niet van de klachten van de 
gemiddelde patiënt die in Nederland bij de huisarts komt. Al wint 
het aantal patiënten met gastritis en dolor en todo el cuerpo (pijn 
in het hele lichaam) het van alle anderen. Belangrijke speerpunten 
van de gezondheidszorg in San Carlos zijn zwangerschappen en 
anticonceptie. Het is bijzonder om te zien dat meisjes van 13 de 
prikpil krijgen en vrouwen van 32 met 6 kinderen gesteriliseerd 
zijn door middel van het verwijderen van hun eierstokken. 
We brachten ook een week door in het gezondheidscentrum in 
Los Chiles, ongeveer een uur rijden van San Carlos. Hier hebben 
de bewoners geen stromend water. Het was een confronterende 

ervaring om te leven zonder de gemakken waar wij in Nederland 
mee zijn opgegroeid, en te zien welke gezondheidsproblemen de 
kop op steken wanneer het water niet zomaar drinkbaar uit de 
kraan stroomt. Huidinfecties, hele families met dezelfde buik-
griep, vieze kleren, geïnfecteerde wonden die niet genazen...

Naast dit alles hebben Anouk en ik bijna 1,5 week geholpen 
met het bezoeken van huizen in San Carlos. Dit deden we om 
een inventarisatie te maken, door middel van een uitgebreide 
vragen lijst, van hoeveel mensen er in de huizen wonen, wat voor 
opleiding ze hebben, of er actuele ziektes zijn, wat de manier van 
anticonceptie is, hoe vaak er stromend water is per week, hoe en 
of het huis is aangesloten op de riolering, hoe ze met afval om-
gaan en meer van dit soort ‘sociale geneeskunde’ vragen. 
Inmiddels praatten Anouk en ik zo goed Spaans dat we ook zelf 
huizen binnen stapten en de vragenlijst afnamen. Wij met onze 
westerse achtergrond snapten in het begin vrij weinig van de 
vele ‘gezinssamenstellingen’. Oma is vaak de baas van het huis en 
woont er met dochter, een aantal kinderen van dochter, een aantal 
kinderen van zoon die niet meer in Nicaragua woont, een dochter 
van de zus van oma die ook nergens te bekennen is, de vorige 
vriend van de 3e dochter van oma die op de twee andere kinderen 
past, de kinderen van de vorige buurvrouw... nja... chaos, ondui-
delijk, maar wel een hele gezellige drukke bedoening. Daar waar 
in Europa het leven richting het individualistische gaat, is het in 
San Carlos om ‘één voor allen en allen voor één’. 

Dit merkten Anouk en ik ook goed toen we een weekend naar 
Managua moesten om geld te halen. Onze Nederlandse pinpas en 
creditcard werken namelijk niet bij de bank in San Carlos. De reis 
naar Managua is ongeveer 6 uur met de bus, dus als we dan toch 
moesten dan moesten we er ook maar een klein feestje van ma-
ken. Mijn broertje in San Carlos, Ludwing, studeerde in Managua 
en we zouden op zaterdagavond met hem en zijn vrienden naar 
een feestje gaan in de hoofdstad. Mijn Nicaraguaanse moeder 
(Doña Mara) en Ludwing hebben ons goed laten voelen hoe het  
is om één van de familie te zijn in Nicaragua. 

>> Lees verder op pagina 15 >> 
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In 2016 vieren we het 30-jarig bestaan van de Steden-

band! Hoewel de officiële feestdatum pas op 1 oktober 

valt - dat was de dag waarop de Groninger Gemeenteraad 

de stedenband officieel vaststelde - vieren we het hele jaar 

feest.

Februari 

•	 Van 19-21 februari wonen we, met een delegatie, het 

Europees Overleg in de Duitse stad Erlangen bij. Aansluitend 

op dat over  leg zal Jhonny Gutiérrez, de burgemeester van San 

Carlos, een kort werkbezo ek brengen aan Groningen. 

•	 In	deze	maand	zul	je	op	diverse	locaties	in	Groningen	en	San	

Carlos posters en foto’s van de Stedenband aantreffen.

Maart

•	 Cineragua,	onze	jaarlijks	terugkerende	minifilmfestival,	

beleeft dit jaar een speciale editie vanwege het feestjaar. Op 

meerdere locaties in de stad kun je genieten van de Midden 

Amerikaanse en Nicaraguaanse cultuur op bewegend beeld. 

18 maart - Groninger Forum 

Met andere locaties zijn we nog in gesprek. De insteek is om  

de andere films in dezelfde week te vertonen.

April

•	 Op	dinsdag	12	of	woensdag	13	april	vindt	de	tweede	

pubquiz van de Stedenband plaats.

Mei

•	 Traditiegetrouw	staan	we	ook	dit	jaar	op	5	mei	weer	op	de	

markt van het Bevrijdingsfestival.

•	 Deze	maand	zal	de	derde	editie	van	onze	kunstworkshops	

plaatsvinden. Wil je schilderen met een Nicaraguaanse 

schilder? Sieraden maken met papier zoals in ons Fair Design 

project? Dat is allemaal mogelijk op een zaterdag in mei, waar 

Nicaragua en Nederland elkaar ontmoeten.

Juni

•	 De	zomer	is	nu	hopelijk	een	beetje	op	gang	en	daar	horen	

tropisch getinte feesten bij. Maak je op voor Fiesta Nica, 

een feestelijke dag voor jong en oud, met muziek, kunst en 

kinderactviteiten.

Het jubileumjaar kondigen we aan 

met een speciale versie van ons logo. 

Simone Larabi paste hiervoor het 

oorspronkelijke ontwerp van Esther 

van Houdt aan.

Oktober 

•	 7	oktober

14.00 - 18.00 uur Minicongres over (economische) migratie.

20.30 uur ‘Historische Stedenbandborrel’ inclusief heuse 

stedenbandquiz en -loterij.

Iedereen die ooit vrijwilliger, stagiair, bestuurslid, medewerker, 

projectpartner, delegatielid of wat dan ook is geweest, is op 

deze avond meer dan welkom! Hernieuw contacten, ontmoet 

nieuwe mensen en geniet van het gezamenlijke San Carlos-

gevoel.  

Helaas hebben we niet meer alle contactgegevens van 

‘stedenbanders uit het verleden’. Ben je zelf zo iemand of ken je 

iemand uit die tijd, die het leuk zou vinden om bij deze borrel te 

zijn? Mail ons dan via sancarlos@groningen.nl.

•	 9	oktober

Ook dit jaar doen we weer met een team van 10 lopers mee 

aan de Groninger 4Mijl, die ook haar 30e editie viert! Lijkt het je 

leuk om mee te doen en geld in te zamelen voor de 4Mijl van 

San Carlos? Geef je dan op!

November

•	 Deze	maand	staat	in	het	teken	van	een	werkbezoek	aan	 

San Carlos.

Naast al deze activiteiten denken we aan het organiseren 

van een congres en een wijnproeverij. We verwachten een 

dynamisch jubileumjaar. Hoewel we proberen te koersen op 

vaste momenten, kan er natuurlijk altijd iets veranderen.

Hou daarom voor alle festiviteiten onze site, facebook en 

twitter in de gaten!

Site: www.groningensancarlos.nl

Facebook: www.facebook.com/GrunnSanCarlos

Twitter: @GrunnSanCarlos

Jubileumjaar 2016
>> Vervolg pagina 13 >> 

Dolor en todo el cuerpo

Doña Mara heeft ons 3x gebeld, Ludwing 5x. Toen we in het 
 hostel in Managua aankwamen dat Ludwing voor ons gereser-
veerd had, ging de telefoon van het hostel. Ludwing: ‘Zijn de 
Nederlandse dames er al?’. 
Het is geheel wederzijds, het gevoel een nieuwe familie te heb-
ben, en stiekem wilden we allebei ook nog lang niet naar huis. 
In deze prachtige omgeving zijn Anouk en ik amigas por la vida 
geworden.  We hebben vrienden leren kennen die ons met veel 
warmte en liefde in hun leven opnamen. Elke dag was nieuwe 
ontdekking. Weverbaasden ons dag na dag, hebben veel ge-
lachen, leren dansen in discotheek La Champa. We zijn diep 
geraakt door de intense rijkdom van het leven in San Carlos, met 
de armoede en eenvoud daarbij. Dagelijks hebben we nog contact 
met de artsen uit het ziekenhuis en onze nieuwe families via alle 
sociale media. Zij hebben een grote en mooie indruk op ons 
achtergelaten. 

De ervaringen in San Carlos hebben ons gesterkt als mens, en 
ons geleerd op een andere manier te kijken naar het vak van arts, 
maar ook op een andere manier te kijken naar ‘het leven’ in de 
breedste zin van het woord. Het feit dat het coschap en wonen in 
San Carlos diepe indruk op je maakt, beseften wij eigenlijk pas 
toen we weer terug waren in Nederland. Hoe bijzonder is het dat 
je in twee maanden eigenlijk een compleet nieuw leven op kunt 
bouwen. Eens zeiden wij tegen elkaar: ‘Als nu iemand tegen ons 
zou zeggen dat we hier nog enkele jaren zouden moeten blijven 
wonen, dan zullen we daar zeker niet rouwig om zijn.’ 

Toen wij terugkwamen, merkten we ook dat náár Nicaragua 
gaan misschien wel makkelijker is dan terugkomen. Beiden 
moesten we weer flink wennen aan de Europese gewoontes; het 
indivi duele en snelle leven, met de Nederlandse nuchterheid en 
misschien wel hardheid daarbij. We hebben leren relativeren, 
ons zowel in het ziekenhuiswereldje als in het dagelijks leven 
minder aan te trekken van de dagelijkse rompslomp. Hoe soepel 
en makkelijk je daar als extranjero (buitenlander) wordt op-
genomen, laat denk ik wel zien hoe verschillend beide culturen 
ook in flexibiliteit zijn. Daar waar de tafel in de spreekkamer 
van het  ziekenhuis in San Carlos 30cm x 30 cm is, er zeker geen 
computer staat en papiertjes op twee kanten beschreven worden 
omdat er niet genoeg is, moeten wij grinniken dat men zich in 
Nederland boos maakt wanneer een computer niet snel genoeg 
aangaat, of medicijnen in het elektronisch patiëntendossier niet 
snel genoeg verwerkt worden. 

We hebben geleerd dat je onvoorwaardelijk dingen voor je vrien-
den doet. En dat boos worden omdat een vriend later komt dan 
afgesproken, geen zin heeft. Onze Spaans lerares in San Carlos, 
Doña Solignia zei altijd: ‘Als mensen komen, komen ze bijna altijd 
10 minuten te laat. Na een half uur ga ik meestal weer iets anders 
doen. Het komt zoals het komt, het leven is er niet voor om je daar 
druk over te maken.’ Een instelling die Anouk en ik mee terug 
genomen hebben naar Nederland!

Bijna 30 jaren heeft de Stedenband vele studenten uit Groningen 
de kans gegeven stage te lopen in San Carlos, de kans gegeven 
grensverleggend te denken en te leren werken. Wij zijn voorne-
mens ook in de toekomst vele coassistenten te helpen en de kans 
te geven deze ervaring op te doen. Wij gaan zelf in ieder geval 
over een jaar alweer terug! <<

Voorlichtingsmateriaal voor zwangeren in Los Chiles.
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Een impressie uit het leven in Nicaragua

Martje Birker, studente Biologie aan de RuG, liep van februari 
t/m september stage bij de Stedenband. Het eerste deel bracht ze 
door op het kantoor in Groningen en de overige vijf maanden 
werkte ze in San Carlos. Ze dompelde zich onder in de Nicara
guaanse cultuur en doet daar op geheel eigen wijze verslag van. 

Het leven als Westerling in Nicaragua is...
... vele malen verbaasd zijn over nóg een nieuwe variatie van rijst en 
bonen op het menu,
... te reizen in oude schoolbussen uit de VS: plakkend aan de stoel 
van het zweet, een gesprek voerend met het lieve mevrouwtje naast je, 
herrie van harde muziek en drukte van reizigers en verkopers van fris
drank, pinda‘s en spulletjes zoals tandenborstelkokers en scheermesjes,
... wachten op het moment dat de stroom terugkeert en ondertussen 
genieten van de sterrenhemel in plaats van naar de tv of computer  
te staren,
... wennen aan een algemeen rustiger tempo van leven, wat niet  
alleen bevorderlijk is voor het stresslevel, maar ook constant zweten 
voorkomt,
... muggenmiddel DEET en de klamboe opgeven en jeuk van 
 muggenbulten als algemeen aanwezig accepteren, 
... je eerste kip vangen, veren plukken en soep ervan maken,
... Flor De Caña en Toña op de malecón drinken,
... traditionele dansvoorstellingen zien waarbij zelfs de kleinste 
kinderen  beter kunnen dansen dan jezelf, zelfs in de regen, 
... een speurtocht door alle plaatselijke pulperías in plaats van naar een 
supermarkt te gaan,
... ontdekken dat in Nicaragua onmogelijke dingen mogelijk zijn; 
 bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat in bussen past oneindig is,
... smullen van arroz con leche van de straatverkoper,

... ineens het gebouw moeten verlaten omdat de fumigador binnenkomt 
met een groot blaasapparaat om dikke wolken stinkende rook in alle 
kamers te verspreiden; het helpt tegen muggen en ander ongedierte,
... energie in de drukke levendigheid van de straten creëren en tot rust 
komen in de prachtige natuur,
... niet precies weten of het macho gedrag van mannen op straat 
 denigrerend of vleiend is,
... vulkanen beklimmen, over rivieren en meren varen en door 
 regenwouden en gebergte wandelen,
... het woord punctueel uit je vocabulaire schappen, 
... TL buizen als algemeen gebruikte sfeerverlichting accepteren,
... suiker met koffie drinken in plaats van koffie met suiker, rum met 
cola in plaats van cola met rum, zout in je literfles bier gooien, 
... lachen over misverstanden gecreëerd door matige talenkennis; 
 bijvoorbeeld als je ‘Una cola, por favor’ probeert te bestellen, omdat 
cola ook wel het mannelijke geslachtsorgaan beschrijft,
... ontdekken dat mobieltjes nooit op stil gezet hoeven te worden; 
 überhaupt hecht men in Nicaragua weinig waarde aan stilte,
... leren dat gegeven informatie goed geïnterpreteerd moet worden; 
als je bijvoorbeeld iemand naar de weg vraagt en de persoon weet het 
antwoord niet, zal hij of zij eerder iets verzinnen dan onwetendheid 
bekennen; men is graag behulpzaam in Nicaragua,
... genieten van het feit dat ‘mi casa es tu casa’ in Nicaragua niet alleen 
maar een gezegde is; je wordt binnen notime verwelkomt in families 
en vriendenkringen!


