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FSLN wint gemeentelijke verkiezingen
Een grote overwinning voor de Sandinisten dit jaar tijdens de gemeentelijke verkiezingen op zondag
5 november. Maar ook wel eentje met een bijsmaak.
Door: Muriël Duindam
De opkomst was laag; maar circa 52% van de stemgerechtigden
kwam opdagen. In sommige gebieden was de opkomst zelfs maar
zo’n 20%. Dit lijkt samen te hangen met de onvrede van het volk
over het kiessysteem en het vermoeden van corruptie. Er deden
zich enkele incidenten voor, er werden branden gesticht en er zijn
zelfs doden te betreuren. De regering van de Sandinistische presi
dent Ortega is geschrokken van de onthouding en mort, maar zal
toch echt de hand in eigen boezem moeten steken.
In 135 van de 153 gemeenten boekten de Sandinisten de overwin
ning. Ook in San Carlos was dit het geval. Huidig burgemeester
Jhonny Gutiérrez en zijn viceburgemeester Digna Áviles zijn her
kozen voor vier jaar. In 2018 zal hun derde termijn van start gaan.
In 18 gemeenten kozen de burgers voor andere vertegenwoor
digers. Zo werd El Almendro in onze regio Río San Juan de enige
niet-sandinistische gemeente. Hier koos men voor de relatief
nieuwe partij CxL: Ciudadanos por la Libertad (Burgers voor
de Vrijheid). De partij heeft in El Almendro vooral campagne

gevoerd tegen het kanaal. In San Miguelito (ook in Río San Juan)
bleken de uitslagen heel dicht bij elkaar te liggen: 48,85% voor
de Sandinisten tegenover 48,62% voor CxL. In totaal gingen
elf gemeenten naar de liberale PLC, zes gemeenten naar de CxL
en één koos voor een burgemeester van de liberale partij ALN.
Tijdens het overleg van Stedenbanden met Nicaragua, dat wij op
6 november hadden, hebben we uitgebreid gesproken over de
verkiezingen en de huidige politieke situatie in Nicaragua. Het
blijft een netelige kwestie. We zijn bij de Stedenband zeer kritisch
over de ontwikkelingen en de centralistische bestuursvorm van
de overheid. Desondanks geven verschillende onderzoeken aan
dat de situatie in het land onder de huidige president op bepaalde
fronten is verbeterd. We bevinden ons dus in een onplezierige
en ingewikkelde spagaat. We blijven de ontwikkelingen kritisch
volgen, maar gaan onverminderd enthousiast door met onze pro
jecten die we met verschillende lokale partners uitvoeren. Daarbij
houden we de dialoog open en benadrukken we een transparante
en democratische werkwijze.

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

Het afgelopen jaar zijn we actief geweest op allerlei gebieden, zoals onderwijs, sport en mensenrechten.
In dit foto-overzicht blikken we met plezier terug op de actviteiten in beide steden.

Dit jaar vond onze zesde zwemcursus plaats. Per cursus bieden we
30 leerlingen de mogelijkheid te leren zwemmen. Met trots halen ze
allemaal hun diploma.

Onze sportcoördinator Luis Orozco organiseerde diverse buitenschoolse activiteiten, waaronder dit zaalvoetbaltoernooi. In totaal
deden er dit jaar meer dan 450 jongens, meisjes en volwassenen mee
aan de verschillende activiteiten.

In 2017 komt een langgekoesterde wens van de Sancarlenen uit:
24 uur per dag drinkwater uit de kraan. We bezochten tijdens ons
werkbezoek de wateropslagtank van de gemeente.

Glorieta (rechts) is één van de vrouwen uit ons microkredietproject
EmprendeMujer. Zij is bakker en haar bedrijf loopt op dit moment zo
goed, dat ze twee medewerkers in dienst heeft kunnen nemen.

Elk jaar rond 1 juni wordt in San Carlos de 4Mijl gelopen. Dit jaar
waren we daar tijdens ons werkbezoek getuige van en zagen we meer
dan 100 renners in de warmte hun stinkende best doen de hoofdprijs
te bemachtigen.

Op Diversity Day, op 15 oktober, stonden we met een informatiekraam op de markt om te vertellen over de prachtige initiatieven van
de LGBT-belangengroep Modiversex in San Carlos.

Studenten Layla Menge en Elke Veenman van de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens hun stage
bij Asodelco. Zij deden een Summerschoolprogramma gericht op
microkredieten.

Coschapper Annegé Vledder met een van de gezondheidsmedewerkers
uit San Carlos op huisbezoek in Las Azucenas. In 2017 liepen acht studenten geneeskunde een (dubbele) coschap in San Carlos.

Op de International School (ISG) van het Maartenscollege stonden
twee dagen in het teken van Nicaragua. Docenten van het ISG en
gastdocenten wisten de leerlingen met heel divers lesmateriaal
enthousiast te maken over onze zusterstad.

Tijdens ons werkbezoek in mei lopen we naar de natuurlijke waterbron die de plattelandsgemeenschap Caracito van water moet gaan
voorzien. Groningen betaalde de eerste fase van dit belangrijke project. Andere Europese zustersteden dragen bij aan de vervolgfasen.

Oudere vrouwen die niet meer meedraaien in het reguliere werkproces
vinden bij Fundar werk in ons Fair Designproject. Zij maken sieraden
van oud papier naar Gronings ontwerp, die op de Nicaraguaanse markt
verkocht worden.

In november organiseerde de Nicaraguaanse Ambassade een speciaal
‘event’, waarbij handel, toerisme en andere ondernemingsmogelijkheden centraal stonden. Vooral voor Fair Design deden we interessante contacten op.

4Mijl Groningen

Pubquiz

Op zondag 8 oktober deed er weer een sportief team van Steden
bandlopers mee aan de Groningse 4Mijl. Iedereen uit het team
laat zich sponsoren door zijn/haar omgeving en met elkaar maken
zij zo de jaarlijkse 4Mijl in San Carlos mogelijk in het jaar daarop.

Op 21 november deden 8 teams, met in totaal 32 mensen, mee
aan onze vijfde pubquiz. Voor de tweede keer op rij ging team
Amnesia er met de winst vandoor. Van harte gefeliciteerd!
De deelnemers brachten met hun entreegeld een bedrag van
€ 125 bij elkaar. Daar zijn we heel blij mee! Het geld wordt ingezet
voor productontwikkeling binnen ons Fair Design project.

We willen alle renners en sponsoren weer heel hartelijk bedanken
voor hun bijdragen! We vinden het ontzettend leuk dat jullie je zo
inzetten voor onze zusterstad!
De loop leverde dit jaar € 688,50 op. Daarmee is de 4Mijl in San
Carlos in 2018 weer een feit! <<

Op dinsdag 3 april 2018, noteer het alvast in uw agenda, vindt
de volgende pubquiz plaats. Wie durft het aan om de strijd aan
te gaan met de winnaars? Opgeven kan nu al via sancarlos@
groningen.nl. <<

Alle Stedenbandbestuursleden, -portefeuillehouders en
-medewerkers in beide steden wensen u

¡Feliz navidad y un próspero año nuevo!
Het kantoor is in verband met de normale sluitingsdagen (donderdag en vrijdag) en
de kerstvakantie gesloten van 14 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.

¡Enlace! is een uitgave van
Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
T (050) 367 61 69
E sancarlos@groningen.nl
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I www.groningensancarlos.nl
Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep Stedenband
Groningen-San Carlos
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos
Instagram grunnsancarlos

IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
Samenstelling, bijdragen en
hoofdredactie
Muriël Duindam
Fotografie Jacqueline van den
Bosch, Jara Daamen, Muriël
Duindam, Marrigje Meijer,

Layla Menge, Jil Molenaar, Familie
Orozco, Sietske Tolsma, Elke
Veenman
Opmaak Caro Helder
Ontwerp Maaike de Laat
Oplage 700 stuks

