
De Stedenband in 2013 
De organisatie 
In 2012 schreven we dat ‘een actief bestuur met specifieke 
portefeuilles’ steeds belangrijker wordt. Bureau, bestuur en de 
portefeuillehouderstructuur zijn ook in 2013 weer een lichtpunt 
gebleken in tijden van grote bezuinigingen. Het voorbestaan van 
de Stedenband staat en valt met een enthousiast bureauhoofd en 
gedreven vrijwilligers.
Gelukkig is het bestuur weer met enthousiaste vrijwilligers 
uit gebreid: Simone Vermaning (Fair Design), Marrigje Meijer 
 (Gezondheidszorg), Mette Wijling (Duurzaam Toerisme) en 
Maurits Sijtstra (Water en Onderwijs).
Op het bureau heeft Jolien Slecht op een werkervaringsplaats het 
bureauhoofd zes maanden ondersteund. Zij organiseerde onder 
meer het filmfestival ‘Cineragua’ en de spinningmarathon. Vanaf 
oktober heeft Wouter Asveld haar taken overgenomen. Ook heeft 
hij zich voorbereid op een verblijf in San Carlos in 2014, om daar 
hand- en spandiensten voor ons te verrichten. 
De PR commissie heeft een nieuw basisplan PR opgesteld. Na 
goedkeuring door het bestuur is er een werkplan geschreven dat 
in 2014 met medewerking van een stagiair zal worden uitgevoerd.
Tot slot zijn twee leerlingen van het Maartenscollege in december  
gestart met hun maatschappelijke stage bij de Stedenband. Zij 
evalueren het gebruik van de sociale media en schrijven een 
aanbevelingsrapport. 
Steeds meer moeten we een beroep doen op externe partijen om 
activiteiten te sponsoren; niet gemakkelijk, maar met behulp van 
ons directe loyale netwerk lukt het. 
Het uitvoeren van onze Visie (2012) stelt door de steeds moeilij-
kere financiële situatie hoge eisen aan bureauhoofd, bestuur en 
andere vrijwilligers. Maar ook in 2013 is het gelukt een groot deel 
van de voorgenomen activiteiten  te realiseren. Daar zijn we trots 
op! 
De toekomst? Onzeker dus. Maar de huidige werkwijze van de 
Stedenband is in 2013 toekomstbestendig gebleken. Dat beleid 
zetten we door.

Financiën
Jolien bleek de laatste bureaumedewerker die we konden 
 aan nemen via een leerwerktraject. Voor 2014 moesten we kiezen 
tussen een bureaumedewerker in Groningen of het verder vorm-
geven van ondersteuning vanuit San Carlos. Beiden zijn nood-
zakelijk voor het stedenbandwerk, maar gezien de bezuinigingen, 
niet meer haalbaar.
Ineke de Groot is in 2013, als ZZP-er, in San Carlos contact-
persoon gebleven voor alle projecten van de Stedenband, behalve 
sport. Zij ontving hiervoor een maandelijkse bijdrage van 
€ 150,00. Voor sport is in 2013 een aparte begeleider actief ge-
weest: eerst was dat Geneviève van Dijk en later Nikki Vorkink. 
Zij kregen hiervoor een vergoeding van € 135,00 per maand.
In 2013 verhoogde de Gemeente tijdelijk onze subsidie met 
€ 5000 en daarmee werden we eindelijk gelijk getrokken met de 
Stedenband Moermansk. Met de nieuwe gemeentelijke interna-
tionaliseringnota is de subsidie voor 2014 weer teruggeschroefd 
naar € 58.000. 
Het bestuur is nog steeds voornemens om in te zetten op een 
 ‘Bureau San Carlos’. Echter wordt dit door twee zaken bemoei-
lijkt: de verminderde subsidiebijdrage van de gemeente en de 
veranderde politieke situatie in San Carlos. De realisatie van een 
lokale ‘evenknie’ vergt dus nog veel overleg in 2014.
De Stedenband besteedde in 2013 € 4.191,52 aan projecten en 
 activiteiten. Dit is beduidend minder dan in 2012, omdat de 
nieuwe bestuursleden dit jaar als een oriënterend jaar hebben 
gebruikt. We ontvingen € 1977,28 aan donaties. De actie voor het 
project huiselijk geweld leverde een bedrag van € 910,50 op.
Het eigen vermogen is toegenomen ten opzichte van 2012. Dat 
heeft te maken met het feit dat in 2013 het begrote werkbezoek 
niet is gerealiseerd. Deze gelden zijn gereserveerd voor een werk-
bezoek van drie bestuursleden en de bureaumedewerker in 2014.

Een gedetailleerd financieel verslag is op verzoek verkrijgbaar bij 
de Stedenband. 

In december voerden voorzitter Sippy van der Meer (m), bestuurslid 
Marrigje Meijer (l) en Muriël Duindam een gesprek met de Consul-
Generaal van Nicaragua, mevrouw Noguera Miranda (r).
 

De brug over de rivier San Juan die Nicaragua met Costa Rica verbindt, 
is bijna klaar. De officiële opening moet rond april 2014 plaatsvinden.

De geografische ontsluiting en de 
ontwikkeling van het departement Río 
San Juan - met onze zusterstad San Carlos 
als hoofdstad - ging ook in 2013 gestaag 
door: de brug die gebouwd en betaald 
wordt door Japan - de grootste brug in heel 
Midden-Amerika! - is bijna af na drie jaar: 
in april/mei van 2014 wordt deze geopend. 
De weg naar Costa Rica en vice versa is 
dan als het ware vrij. De verwachtingen 
daaromtrent zijn nogal verschillend: van 
positief - want meer mogelijkheden voor 
handel en economische ontwikkeling - tot 
negatief - meer dreiging van drugs- en 
mensenhandel bijvoorbeeld. 
2013 was voor San Carlos ook het eerste 
jaar van de tweede ambtsperiode van 
burgemeester Jhonny Gutiérrez die is 
herkozen bij de laatste gemeentelijke 
verkiezingen. De sandinistische nationale 

regering in Managua zit nu duidelijk 
steviger in het zadel en trekt de touwtjes 
van de macht aardig strak aan. Dit heeft zo 
z’n voor en tegens: enerzijds is duidelijk te 
merken dat er vanuit de centrale overheid 
meer aandacht - en geld! - is voor een 
perifere regio als de Río San Juan. Dit 
brengt nieuwe projecten met zich mee 
die verbeteringen inhouden voor de 
levensomstandigheden van de plaatselijke 
bevolking. Ook komen er meer toeristen, 
zeker ook uit eigen land, die - nu de regio 
gemakkelijker bereikbaar is over de nieuwe 
weg - wel eens met eigen ogen willen zien 
hoe die beroemde Río San Juanregio en- 
rivier, waar zoveel over te doen is geweest 
(eerst vanwege het grensconflict met 
Costa Rica, en momenteel ook vanwege 
de kanaalkwestie) er nu eigenlijk uitziet. 
Maar anderzijds betekent het ook dat de 

burgemeester met zijn team veel minder 
speelruimte heeft in de eigen gemeente: 
alles wat in San Carlos gebeurt, moet 
door ‘Managua’ gecheckt en goedgekeurd 
worden. Instructies ‘van bovenaf ’ moeten 
worden opgevolgd en de partijlijn moet 
worden gevolgd; hierbij wordt een 
kritische noot meestal niet gewaardeerd. 
Voor de Stedenband en andere project-
partners betekent het in ieder geval dat het 
een factor is om rekening mee te houden, 
wil men in Nicaragua blijven samenwerken 
met de plaatselijke bevolking: een goede 
verhouding en samenwerking met de 
gemeente is cruciaal voor het ontplooien 
van activiteiten met andere lokale project-
partners. Een uitdaging voor 2014 en de 
jaren die erop volgen!
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Ontwikkelingen: ontsluiting en centralisering 

De Stedenband is een netwerkorganisatie die, samen met verschillende partners in Groningen en San Carlos 
 (Nicaragua), projecten ontwikkelt en uitvoert. 

Meer informatie over de stedenband: www.groningensancarlos.nl

In februari 2013 presenteerde de gemeente Groningen haar 
 nieuwe Nota Internationalisering. Voor de Stedenband stond 
hierin opgenomen dat de gemeente meer visie van ons verlangde 
en de subsidie wilde korten. In een inspraakreactie hebben we 
de raad gewezen op ons visiedocument uit 2012. We hebben 
benadrukt  dat we hard aan het werk zijn om deze visie uit te 
voeren en zo onze organisatie voor te bereiden op de toekomst. 
Ook hebben we een voorstel gedaan om de voorgestelde subsidie-
korting op een andere manier te realiseren. Ondanks steun van 
een aantal partijen om dit laatste te onderzoeken, heeft het niet 
geleid tot overleg met de gemeente. De plannen zijn uiteindelijk 
ongewijzigd vastgesteld. We hebben onze begroting voor 2014 
daarop moeten bijstellen. 

Eind 2013 is de Nederlandse Ambassade in Nicaragua gesloten. 
De afgelopen jaren hadden we goed contact met de Ambassade 

en voor de Stedenband betekent de sluiting daarom een verlies 
van kennis en expertise in Nicaragua en ook de toegang tot een 
belangrijk netwerk. 

Voor Nicaragua betekent het sluiten van de Ambassade een einde 
aan de jarenlange samenwerking tussen verschillende overheden.  
Om de relatie tussen beide landen op een goede manier in 
stand te houden, werd de Stedenband in het najaar van 2013 
benaderd  door de Nicaraguaanse Consul-Generaal in Nederland, 
mevrouw  Noguera Miranda. Het contact leidde tot een open en 
constructief  gesprek in Groningen. Na ons gesprek is het belang 
van de contacten tussen beide landen en de goede samenwerking 
op stedenbandniveau nog eens benadrukt in een persoonlijk 
gesprek tussen de Nicaraguaanse Ambassadeur, de heer Arguello 
Gómez, en burgemeester Vreeman.

•	 In januari organiseert de Stedenband i.s.m. ForumImages voor 

de tweede keer een minifilmfestival met Nicaraguaanse films: 

 Cineragua. Het festival wordt mogelijk gemaakt door sponsoring  

uit de directe omgeving en De Wilgentuin.

•	 Eind januari vindt een spinningmarathon plaats ten gunste van 

het sportproject in San Carlos. Dit doen we i.s.m. Health City 

Groningen. De activiteit wordt gesponsord door twee praktijken 

voor Manuele en Fysiotherapie: Slecht|Westra en De Haddinge.

•	 De Stedenband organiseert in februari een werkbezoek aan San 

Carlos, waarbij Fair Design, Duurzaam Toerisme en het coschap-

pentraject van het UMCG centraal staan. Voor toerisme werken 

we samen met het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import 

uit Ontwikkelingslanden) van het Ministerie van Buitenlandse 

zaken. Vanuit het UMCG reist er een kleine delegatie mee.

•	 Op het gebied van sport zullen we ons gaan focussen op de 

oprichting van een voetbalschool en het voortzetten van zwem-

lessen en buitenschoolse activiteiten. Deze prioritering is van 

belang voor het verduurzamen van het project.

•	 Door de reorganisatie bij de Gemeente Groningen en het sluiten 

van verschillende gemeentelijke panden, zal de Stedenband 

in 2014 moeten verhuizen. Het is nog niet bekend wanneer de 

verhuizing plaats vindt en waar we terecht zullen komen.

Vooruitblik op 2014 

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

Het jaarverslag 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
Like us on Facebook!
facebook.com/GrunnSanCarlos
Linkedin-goep   Stedenband 
Groningen-San Carlos
Rekeningnummer 58095

Hoofdredactie Muriël Duindam
Opmaak Caro Helder
Ontwerp Maaike de Laat
Oplage 800 stuks
Bijdragen Muriël Duindam, Ineke 
de Groot, Jan Hendrik Jansen, Geert 
de Jonge, Josine van ’t Klooster, 
Sippy van der Meer, Marrigje Meijer, 
Rick Nijkamp, Maurits Sijtstra, 
Suzanne Vennix, Nikki Vorkink 
Fotografie Nienke Groenhagen, 
Nicole van Haandel, Marrigje 
Meijer, Modiversex San Carlos, 
Frank Ochomogo, Suzanne Vennix

Externe bestuurlijke contacten  



In april 2013 organiseerden de Stedenband, Politie Noord-
Nederland en stichting Het Kopland een bijeenkomst waarin de 
bevindingen werden gepresenteerd van ons werkbezoek eind 
2012 met het thema huiselijk geweld. Op deze avond bleek dat we 
niet  alleen kennis hebben gebracht, maar dat we ook veel konden  
leren van de aanpak in Nicaragua. Tevens werden de eerste 
resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar prevalentie  
van  huiselijk geweld in San Carlos dat door het Sancarleense 
ARETE in samenwerking met hoogleraar evolutionaire sociale 
psychologie Bram Buunk is uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren 
dat huiselijk geweld veelvuldig voorkomt in de Nicaraguaanse 
machocultuur. 

In 2013 zijn we in nauw overleg met onze contacten in San Carlos 
bezig geweest met het opstellen van een projectvoorstel met als 
doel het voorkomen van huiselijk geweld. Dit doen we door 

het geven van voorlichting en training en door het verbeteren 
van de ketenaanpak in San Carlos. In samenwerking met alle 
betrokken partijen bij huiselijk geweld willen wij onder meer 
een voorlichtings plan ontwikkelen, inclusief folders, posters, 
radiospotjes, video’s en een toneelstuk, om zo de verschillende 
doelgroepen te bereiken. 

In de periode oktober tot en met december 2013 heeft Suzan 
Zabala, stagiaire IB/IO van de Rijksuniversiteit Groningen, bij de 
Stedenband meegewerkt aan de totstandkoming van dit project-
voorstel. Inmiddels is Suzan opgevolgd door Nikki Schilperoort 
die in 2014 mee zal helpen met het aanschrijven van fondsen. 
In samenwerking met stichting Het Kopland hopen wij in 2014 
 voldoende fondsen binnen te halen om dit projectplan uit te 
 kunnen voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het voor-
komen van huiselijk geweld in San Carlos en omstreken.

Huiselijk geweld  

Modiversex San Carlos gaat huizen langs en geeft voorlichting aan 
diverse groepen over seksuele diversiteit, condoomgebruik en 
HIV/Aids. Ook het leger is één van de doelgroepen.

Bewoners luisteren aandachtig naar de voorlichting over huiselijk 
geweld in een van de plattelandsgebieden van San Carlos.

Verontwaardiging over de schending van de rechten van 
 homoseksuelen in verschillende landen is het afgelopen jaar veel-
vuldig in het nieuws geweest. Ook in Nicaragua worden homo-
seksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op grote schaal 
gestigmatiseerd. Onder invloed van een diepgewortelde macho-
cultuur staat een deel van de Nicaraguaanse samenleving negatief 
tegenover seksuele diversiteit. De Stedenband is daarom al enkele 
jaren bezig met het ondersteunen van een belangengroep die het 
thema seksuele diversiteit nadrukkelijk onder de aandacht brengt 
van de Sancarleense bevolking. 

In 2013 heeft de groep zich definitief gevormd en van een naam 
voorzien: Modiversex San Carlos. Er is een bestuur en een werk-
groep die de taken uitvoert. Ook hebben zij een Facebookpagina 
waarop, onder andere, foto’s geplaatst worden van de activiteiten 
die de organisatie het afgelopen jaar heeft verricht. Zo hebben 

zij huis aan huis informatie verschaft over seksuele diversiteit. 
Daarnaast zijn zogenoemde video-fora georganiseerd, waarin 
deelnemers naar aanleiding van een voorlichtingsfilm hebben  
gediscussieerd over discriminatie en stigmatisering van de 
LGBT-gemeenschap. Tevens hebben zij voorlichting gegeven over 
condoomgebruik. 

Onlangs heeft Modiversex een projectvoorstel bij ons ingediend, 
waarin wordt gevraagd om financiële steun bij de uitbreiding van 
bovengenoemde voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast vragen zij 
(financiële) hulp voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijk-
heid, waarmee de groep in Nicaragua formeel erkend kan worden 
en ook zelf bijvoorbeeld fondsen kan werven. In samenwerking 
met Platform LGBT Groningen gaat de Stedenband dit jaar kijken 
of wij hen hierbij kunnen helpen.

Seksuele diversiteit  

De traditie om samen met Stichting ISOP sportstagiairs uit te 
zenden naar San Carlos is ook in 2013 weer voortgezet. Tyka 
Uijting, Nick ter Hoeven, Romy de Ruig, Youri van de Werken en 
Nicole van Haandel voerden hun stage in San Carlos uit.

Van januari tot en met juni zijn Tyka en Nick bezig geweest 
om het bewegingsniveau van de Sancarleense kinderen op te 
 schroeven door gymlessen te verzorgen op de twee openbare 
scholen, zwemlessen te geven aan een basis- en middelbare 
school, sportdagen te organiseren, en natuurlijk de buitenschool-
se activiteiten met als afsluiting een toernooi. 

Daarna volgden Romy, Youri en Nicole, die allen werkten aan een 
onderzoek, maar niet stil wilden zitten. Voetbal- en basketbal-
trainingen, zwemlessen en een cursus voor toekomstige zwem-
leraren werden door hun verzorgd. 

In juni organiseerden we in San Carlos alweer de tweede 
4 Mijl. In oktober deed een team van de Stedenband mee aan de 
 Groningse 4 Mijl en zamelde zo geld in om die van San Carlos 
in 2014 mogelijk te maken. Dit leverde een bedrag van € 436,80 
op. De 4 Mijl in Groningen en San Carlos blijven zo op allerlei 
fronten verbonden.

De sportactiviteiten worden mogelijk gemaakt met het geld dat 
de studenten in Nederland inzamelen. In 2013 ging het om een 
totaalbedrag van € 6463,45. Deze gelden worden door Stichting 
ISOP beheerd en in overleg met hen besteed.

De samenwerking met ISOP is in 2013 vastgelegd in een 
convenant.  Hierdoor is de taakverdeling tussen beide organisa-
ties verduidelijkt. Een betere structuur komt het sporten in San 
Carlos uiteindelijk ten goede.

Sport

Vrouwen uit Laurel Galán ontvangen hun krediet uit handen van 
burgemeester Jhonny Gutiérrez.

Bijna onbespeelbaar…toch wordt er fanatiek gevoetbald. Dit voet-
balveld zal de komende jaren de basis zijn voor de op te starten 
voetbalschool in San Carlos.

Microkrediet voor vrouwen in plattelandsgebieden  
Van september 2012 tot september 2013 werd in San Carlos 
de tweede fase van het project ‘Microkrediet voor Plattelands-
vrouwen’ uitgevoerd. De Gemeente San Carlos treedt op als 
uitvoerder. Vijf jaar lang kunnen we jaarlijks € 6800 beschikbaar 
stellen voor kredietverstrekking, training van de vrouwen en 
de uitvoering. Het betreft een revolverend fonds: het geld dat in 
elke fase wordt terugbetaald, wordt weer ingezet voor nieuwe 
kredieten. 

In totaal kregen 85 vrouwen in deze fase een krediet. Bijna 91% 
betaalde het hun toegekende krediet plus 6% rente terug. De 
score was daarmee lager dan in de eerste fase (98%), maar nog 
steeds binnen acceptabele marges. 
De kredieten variëren van 3000 tot 5000 córdobas (resp. € 117 
en € 195 euro) en zijn verstrekt aan al bestaande bedrijfjes. Denk 

hierbij aan tortillaverkoop, winkeltjes aan huis, verkoop van 
 tweedehands kleding en eettentjes.

Hoewel de Stedenband tevreden is over de kredietverstrekking  
aan de vrouwen, is zij dat niet over de algemene financiële 
 administratie en uitvoering van het project. De Gemeente 
San Carlos heeft de gelden niet overgeheveld naar de daartoe 
 geopende rekening, waardoor het totaaloverzicht over het fonds 
ontbreekt. Hierdoor heeft het Stedenbandbestuur nog geen 
goedkeuring kunnen geven aan de uitvoering van fase twee. Ook 
de vele personele wisselingen bij de Gemeente San Carlos hebben 
gezorgd voor onduidelijkheden, waardoor de uitvoering van het 
project is bemoeilijkt. Er is daarom, in overleg met de donante, 
besloten om in 2014 het project bij de Gemeente weg te halen en 
een nieuwe uitvoerder voor het krediet in San Carlos te zoeken. 

In 2013 gold in Nicaragua ‘Code Rood’ in verband met een dengue-
epidemie. Ook enkele stagiairs liepen de ziekte op, maar herstelden 
gelukkig snel. De overheid zette in op een voorlichtingscampagne en 
huizen werden ontsmet. 

Om de wijken Linda Vista 2 en Linda Vista 3 van drinkwater te 
 voorzien, wordt een waterput geslagen.

Waterschap Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen werden 
in 2011 door de Stedenband uitgenodigd om de situatie in San 
Carlos te bekijken en te beoordelen of ze een rol zouden kunnen 
spelen bij het waterbeheer in Nicaragua. 
Waterschap Noorderzijlvest nam vervolgens het voortouw in 
het opzetten van een waterproject voor San Carlos en Marcala 
 (Honduras), gefinancierd door de Europese Unie. 
Het project richt zich op de ontwikkeling van een waterbeheer-
plan voor de gemeente San Carlos en de opleiding van lokale 
ambtenaren om het plan in de toekomst te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast worden er organisaties opgericht die de verantwoorde-
lijkheid krijgen over het lokale waterbeheer. Kennisuitwisseling 
is een laatste belangrijk thema: de verschillende projectpartners 
uit Midden-Amerika, Spanje en Nederland organiseren bijeen-
komsten waarin ervaringen met waterbeheer worden gedeeld. 
In 2013 besloot Waterbedrijf Groningen bij het project aan te 
sluiten met aanvullende activiteiten vooral gericht op de drink-
waterproblematiek. 

In het project wordt nadrukkelijk gezocht naar een balans 
tussen  (snellere) concrete acties en een gefundeerd plan voor de 
toekomst.  Zo zijn er woningen* in de stadskern aangesloten op 
de riolering en bijbehorende waterzuiveringsinstallatie en is er 
grondig onderzoek gedaan naar de huidige watersituatie en de 
precieze problematiek om tot duurzame oplossingen te komen. 
Het concept-beheerplan is ver gevorderd en bij de Gemeente San 
Carlos is er een speciale afdeling voor drinkwater en sanitatie 
opgericht.
Met het project dragen beide organisaties actief bij aan de 
 Millenniumdoelen van de VN, en dan met name doel 7, ‘Duur-
zaam Milieu’. 

* In ¡Enlace! nummer 1 van 2014 werd gesproken over ‘een paar honderd woningen’. 

In het kader van het project gaat het om 100 woningen. De Sancarleense partner uit 

het waterproject, Asodelco, is al enige tijd bezig met het aansluiten van woningen op 

de riolering, en heeft buiten het waterproject nog meer aansluitingen helpen realise-

ren. Dit is per abuis niet goed in het artikel naar voren gekomen. 

Waterbeheer 

Eind 2010 zijn de eerste coassistenten van de Rijksuniversiteit  
Groningen naar San Carlos afgereisd voor een coschap Sociale  
Geneeskunde en t/m 2013 zijn er in totaal eenentwintig 
 Groningse coassistenten uitgezonden. Het afgelopen jaar zijn er 
negen studenten uitgezonden, een recordaantal. 
Behalve een coschap Sociale Geneeskunde bestaat er ook de 
mogelijkheid om een coschap Gynaecologie te lopen, óf een 
 combinatie van deze twee. De sociale stage is in de afgelopen 
jaren verreweg het meest populair gebleken. 
Voor het begeleiden van coassistenten krijgen het ziekenhuis en 
de gezondheidscentra in San Carlos een financiële vergoeding. 
Deze vergoeding is in het ziekenhuis onder andere gebruikt om 
een vergaderruimte met computer, beamer, airco en medische 
boeken te financieren. In het gezondheidscentrum in Los Chiles 

is er een vergaderzaaltje met beamer mee bekostigd en zijn er 
zwangerschapstesten voor de buitengebieden van gekocht. De 
financiële vergoeding wordt lokaal dus weer geïnvesteerd in de 
gezondheidszorg.
De enthousiaste verhalen verspreiden zich als een lopend vuurtje 
en voor 2014 en 2015 zijn er alweer aanmeldingen. Ook bij het 
UMCG is dit niet onopgemerkt gebleven. In 2014 zal een dele-
gatie van het UMCG en de Stedenband naar San Carlos afreizen 
zodat men kan zien waar de studenten terechtkomen en hoe alles 
ter plekke geregeld is. Ook zal worden gekeken of er, naast Sociale 
Geneeskunde en Gynaecologie, andere coschappen mogelijk zijn. 
Kortom, 2013 is een zeer succesvol jaar geweest wat betreft de 
uitzending van Groningse coassistenten naar San Carlos!

Coschappentraject met UMCG 


