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“Trump straft ‘trojka van tirannie’ met 
sancties: Cuba, Venezuela en Nicaragua 
kwaad”, kopte de Volkskrant op 19 april 
2019. Daarmee is de situatie in Nicaragua 
treffend weergegeven. Door de toorn van 
Trump over zich af te roepen is het regime 
van Daniel Ortega internationaal steeds 
meer geïsoleerd geraakt. De manier waar-
op het de volksopstand van 18 april 2018 
de kop indrukte, en vervolgens een ‘grote 
schoonmaakactie’ afkondigde waarbij tal 
van slachtoffers vielen, heeft dat isolement 
slechts vergroot. Volgens het Inter-Ameri-
kaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH) 
staat de teller op meer dan 300 doden, 
tientallen gewonden en honderden ballin-
gen. In december 2019 werden weliswaar 
veel politieke gevangenen vrijgelaten, maar 
de repressie en de angst om (opnieuw) als 
verrader gezien te worden, blijven de ge-
moederen bezighouden. President Ortega 

is intussen vastbesloten om zijn vierde 
mandaat, dat loopt tot 2021, te voltooien.
Volgens de Wereldbank kromp de Nicara-
guaanse economie in 2018 met 3,8% en zal 
de val in 2019 rond de 5% liggen, mede ten 
gevolge van alle geweld en het afgenomen 
consumentenvertrouwen. Het grote verlies 
aan banen en de terugval in de bouw en 
het toerisme zullen daar zeker debet aan 
zijn geweest. De regering zag zich genood-
zaakt om over 2019 het minimumloon 
te bevriezen, voorwaar geen populaire 
maatregel, zeker wanneer je in aanmerking 
neemt dat de inflatie ditzelfde jaar boven 
de 6% uitkomt.

Begin januari 2020 kondigde Ortega een 
plan van nationale verzoening af waarin 
de bevolking mee zou kunnen praten over 
de sociaaleconomische situatie en over 
een nieuwe inrichting van de komende 

verkiezingen. De oppositie, die in twee 
blokken uiteen is gevallen, besloot daar 
schoorvoetend gehoor aan te geven, maar 
de uitkomst is nog zeer ongewis.
Toch is er sinds enige maanden sprake 
van een relatieve rust in het land, hoewel 
de angst voelbaar blijft. Deze relatieve 
rust heeft het toerisme in ieder geval weer 
enigszins op gang geholpen, en sommige 
van onze zusterorganisaties (Tilburg, maar 
ook partners in Spanje en Duitsland) heb-
ben daarin aanleiding gezien om weer een 
bezoek te brengen aan hun zustersteden. 
Wij in Groningen houden de vinger aan 
de pols en zullen overleggen met onze 
contacten ter plaatse wanneer, en in welke 
mate, we onze uitwisselingen weer op kun-
nen pakken. Onze handen jeuken om er in 
2020 iets moois van te maken.

Nicaragua in 2019 

De Stedenband is een netwerkorganisatie die, samen met verschillende partners in Groningen en San Carlos 

 (Nicaragua), projecten ontwikkelt en uitvoert. 
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Ana Cecilia Bravo met haar zoon bij het winkeltje dat ze is begonnen 
met het microkrediet dat ze via het Groningse project Emprende  
Mujer heeft gekregen. De Stedenband kreeg vijf jaar lang een privé-
donatie om dit mogelijk te maken.

Links Fetzen de Groot, verantwoordelijk bestuurslid voor de LGBTI+ 
projecten, in gesprek met één van de aanwezigen tijdens de opening 
van de expositie. Achter hen enkele werken van Bas Nijenhuis. 

Vanuit San Carlos ontvingen we de afgelopen jaren geen project-
aanvraag van onze partnerorganisatie Modiversex. De sociopoli-
tieke situatie in het land heeft het er voor organisaties die strijden 
voor mensenrechten niet makkelijker op gemaakt en vaak blijven 
ze daardoor uit angst onder de radar. Dat was in onze zusterstad 
helaas niet anders. 

Gelukkig hadden we in Groningen wèl de mogelijkheid om 
aandacht te besteden aan het onderwerp. Dit deden we zes weken 
lang in de tentoonstelling ‘Nicaranima/Nicaranimus’, in de USVA. 
In de expositie stonden de genderportretten uit de reeks ‘Anima 
en Animus’ van de Groningse kunstenaar Bas Nijenhuis (later in 
het jaar winnaar bij het tv-programma ‘Sterren op het Doek’), de 
foto-expositie Preferred Pronouns van Koen Suidgeest, en beelden 

uit de Nicaraguaanse LGBTI+ gemeenschap, centraal. Doel van 
de tentoonstelling was informatie te geven over de LGBTI+ 
gemeenschap in Nicaragua en stil te staan bij het belang dat we in 
onze maatschappij hechten aan ‘geslacht’ en ‘gender’. 
Tijdens de opening op 27 mei voerden Veerle Ros en Bas Nijen-
huis een open gesprek met het publiek over verschillende thema’s 
op het gebied van seksuele diversiteit. Circa 35 mensen woonden 
de opening bij. 

De expositie werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
€ 1250 van de Gemeente Groningen. De prachtige poster en flyer 
voor het evenement werden ontworpen door Simone Larabi. 

Eind 2019 is de uitvoering van de eerste vijf jaren van het micro-
kredietproject EmprendeMujer, mogelijk gemaakt dankzij een 
schenking die we ontvingen van een privédonateur, afgelopen. 
Vijf jaar lang mochten we, met een zeer gulle donatie van in to-
taal € 37.250, vrouwen in San Carlos de mogelijkheid bieden een 
krediet aan te vragen om hun bedrijfje te ontwikkelen. Afgelopen 
jaar stond er bij 27 vrouwen een krediet uit via dit programma.
De vrouwen betalen de lening terug inclusief rente. Op die ma-
nier is er een revolverend fonds gecreëerd, waarmee we ook in 
de toekomst kredieten kunnen blijven toekennen; het project als 
zodanig wordt dus niét afgesloten. 
Met de NGO ASODELCO, die namens ons het project uitvoert, 
zullen we afspraken maken over de verdere ontwikkeling van het 
programma. Ook gaan we uitzoeken of er andere mogelijkheden 
zijn op het gebied van microkrediet. We kunnen daarbij rekenen 

op de deskundigheid van Robert Lensink, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit, ge-
specialiseerd in Financiën en Ontwikkeling. Hij trad in 2019 toe 
tot ons bestuur en is nu portefeuillehouder microkrediet. 
Met de gelden uit het afscheidscadeau van Henk Raatjes (2018), 
de opbrengst van de donateursactie (2018) en twee prachtige ex-
tra donaties (2019) hebben we de mogelijkheid te blijven investe-
ren. We kijken met plezier uit naar de toekomst van microkrediet 
in San Carlos!

Microkrediet

Seksuele diversiteit 



Van 5 t/m 7 april was Groningen gastheer voor het Europees 
Overleg van zustersteden en -organisaties van San Carlos. 
Delegaties uit Neurenberg, Erlangen, Witten, Linz en Spaans 
Baskenland reisden af naar Groningen om met de Stedenband 
en Groninger partners (UMCG, Waterschap Noorderzijlvest en 
GGD) te praten over de situatie in Nicaragua en de activiteiten 
van alle aanwezigen. Ook onze contactpersoon uit San Carlos, 
Ineke de Groot, was naar Groningen gekomen. 
Behalve de crisis in ons zusterland, stond het onderzoeken van 
de mogelijkheden van meer samenwerking tussen de Europese 
partners centraal. 

Ineke vertelde over haar ervaringen in Nicaragua tijdens de crisis, 
die in april 2018 in het land uitbrak en nog steeds voortduurt, 
gevolgd door de ervaringen en acties van de Europese partners in 
het afgelopen jaar. Ondanks alle moeilijkheden hebben de meeste 
organisaties besloten samen te blijven werken met de maatschap-
pelijke partners in San Carlos, zolang zij dat daar verantwoord 
vinden. 
In werkgroepen bespraken we verschillende projecten waar 
samenwerking tussen de Europese partners gerealiseerd zou kun-
nen worden.
De volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen:
• Het sportproject van Groningen
• Water en sanitatie op het platteland
• Verbeterde houtoventjes uit het Duitse klimaatproject
• Stages en uitwisselingen
• LGBTI+
• Huiselijk Geweld
• Gezondheidszorg
• Beurzen voor studenten van de Universidad Paolo Freire

Tijdens het overleg zijn er diverse toezeggingen gedaan voor 
samenwerking in de toekomst. Zo waren alle partners enthousiast 
over het Groninger sportproject, en heeft Groningen toegezegd 
de mogelijkheden te onderzoeken om bij te dragen aan de houto-
ventjes uit het klimaatproject van de gemeenten Neurenberg en 
Erlangen. Voor Huiselijk Geweld lijken er ook mogelijkheden 
voor samenwerking tussen Groningen, Erlangen en Neurenberg. 
Erlangen en Groningen werkten al samen op het gebied van 
LGBT en zullen dat ook in de toekomst blijven doen, al is dat 
op dit moment met de crisis niet mogelijk. Ook op het gebied 
van gezondheidszorg zien we, via ons coschappentraject met het 
UMCG, raakvlakken. Die kunnen echter pas geconcretiseerd 
worden als het weer veilig is om studenten naar Nicaragua uit te 
zenden. 

We sloten het Europees Overleg af met een video over het drink-
waterproject dat met steun van Euskal Fondoa (Baskenland), 
Linz, Neurenberg, Erlangen, de Duitse Ambassade en Groningen 
werd gerealiseerd, en is geïnaugureerd in november 2018. Een 
mooi voorbeeld van de impact die de Europese samenwerking 
kan hebben op een gemeenschap. Het was een passende afsluiting 
van een uiterst vruchtbaar overleg!

Trots zijn we op ons zwemprogramma, waarbij jaarlijks 60 kinderen 
zwemlessen krijgen, die ze met een diploma afronden. In 2019 droe-
gen de gemeenten Erlangen en Neurenberg bij aan dit onderdeel van 
ons sportproject.

Afgevaardigden van verschillende Europese steden tijdens de eerste 
dag van het Europees Overleg. Ook mochten we deze dagen onze 
partners van Waterschap Noorderzijlvest, het UMCG en de GGD  
verwelkomen.

Europees Overleg



Leerlingen van CSG Prins Maurits in Middelharnis maakten in het 
kader van het landelijke onderwijsprogramma Worldschool een 
ontwerp voor een toeristisch Fair Designproduct dat in San Carlos 
gemaakt kan worden. 

Op zondag 16 juni organiseerde Luis Orozco, met hulp van vrijwil-
ligers, onze 4Mijl van San Carlos. Er waren 120 deelnemers. Uit elke 
categorie winnen het beste meisje en de beste jongen een fiets.  

In april heeft het Europees Overleg in Groningen plaatsgevon-
den en heeft portefeuillehouder Sport Frank Arents het Sport-
programma gepresenteerd aan onze Europese partners. De 
zustersteden zijn enthousiast om binnen het sportproject met 
ons samen te werken en de gemeenten Nürnberg en Erlangen 
hebben in 2019 samen de zwemcursussen gefinancierd. Ste-
denbandvereniging Erlangen heeft toegezegd om in 2020 twee 
zwemcursussen te financieren en daardoor kunnen we mogelijk 
een derde cursus toevoegen aan het Sportprogramma.
In juni hebben 120 deelnemers meegelopen met de Sancarleense 
4Mijl, die wederom een succes was. Ook in 2020 kunnen we 
deze leuke traditie voortzetten, want in oktober hebben we met 
ons Stedenbandteam tijdens de 4Mijl van Groningen €650,- bij 
elkaar gelopen! 

Verder zijn er in San Carlos ook weer buitenschoolse activiteiten 
(volleybal en voetbal) georganiseerd.
Gedurende het jaar heeft sportcoördinator Luis Orozco vier keer 
overleg gehad met onze andere coördinatoren Ineke de Groot en 
Frank Ochomogo om het Sportprogramma te bespreken en eva-
lueren. Dit is een goede basis voor zowel het door ons gewenste 
‘Bureau San Carlos’ als voor eventuele nieuwe activiteiten binnen 
het Sportprogramma.

In Groningen hebben we een werkgroep Sport om activiteiten 
te organiseren. Alle hulp is welkom om het groeiende Sportpro-
gramma in San Carlos te kunnen blijven financieren. Mocht je 
geïnteresseerd zijn om je aan te sluiten neem dan contact met  
ons op.

Ook in 2019 timmerden we aan de weg op het gebied van on-
derwijs. We focussen ons op drie dingen: gastlessen voor diverse 
onderwijsinstellingen in Groningen, het landelijke programma 
Worldschool, en stages.

In januari waren we gastdocent bij de Burgerschapscarrousel van 
het Alfacollege waarbij het thema interculturele communicatie 
centraal staat. We waren de laatste keren niet enthousiast over 
de respons en besloten daarom om onze workshop te wijzigen, 
zodat we in 2020 met een ander format kunnen werken.

Aan Worldschool deden we in schooljaar 2018/2019 voor het 
eerst mee. Leerlingen van middelbare scholen in Nederland 
participeren in dit programma. Het doel is hen kennis te laten 
maken met opdrachten uit de internationale praktijk. Leerlingen 

van CSG Prins Maurits uit Middelharnis kozen ons Fair Design-
project, waarbij een product voor de toeristische markt ontwik-
keld moest worden dat in San Carlos gemaakt kan worden met 
materiaal dat voorhanden is. Ze bedachten een mozaïek en pre-
senteerden dit tijdens het ‘Worldschool Event’. Ook de eindpre-
sentaties van andere opdrachten boden ons aanknopingspunten 
voor mogelijke toepassing bij onze projecten en activiteiten.
Voor het schooljaar 2019/2020 leverden we drie opdrachten aan: 
voor Fair Design, Gezondheidszorg, en Microkrediet. Leerlingen 
van verschillende scholen kozen voor de twee eerstgenoemde 
thema’s. De eindpresentaties vinden plaats in 2020.

Gezien de situatie in Nicaragua was het in 2019 niet mogelijk om 
stages te organiseren.

Onderwijs

Sport 



De organisatie 
Met de voortdurende sociopolitieke crisis in Nicaragua en de 
zorgelijke financiële positie van de Gemeente Groningen werd 
ook 2019 weer een onzeker jaar. 
Toch kijken we terug op een positief jaar. Zo mochten we twee 
deskundige en enthousiaste leden toevoegen aan ons bestuur: 
Robert Lensink, hoogleraar bij de Faculteit Economie en Bedrijfs-
kunde van de Rijksuniversiteit Groningen, als portefeuillehouder  
Microkrediet, en Piet Poelsma, voormalig Hoofd Financiën bij RTV 
Noord, als penningmeester. We zijn erg blij met deze aanvulling!
Heel blij waren we ook met het Europees Overleg, dat dit jaar 
in Groningen werd gehouden. Na een goede voorbereiding en 
afstemming vooraf hebben we tijdens het overleg een aantal 
belangrijke stappen gezet in de samenwerking met onze part-
ners in Duitsland en Spanje, en zien goede mogelijkheden dit de 
komende jaren verder uit te bouwen en te consolideren. We zijn 
ervan overtuigd dat dit voor zowel San Carlos, als de Europese 
organisaties die in San Carlos werken, een grote meerwaarde 
betekent.
Het bestuur kwam dit jaar acht keer bijeen. Vanzelfsprekend is 
er veel gediscussieerd over de ontwikkelingen in Nicaragua, en 
is ons stagebeleid regelmatig tegen het licht gehouden. Helaas 
hebben we ook in 2019 moeten constateren dat de situatie niet 
veilig genoeg is om studenten uit te zenden naar San Carlos. We 
hebben regelmatig contact met collega-zustersteden en andere 
organisaties in Nederland die een band onderhouden met  
Nicaragua en volgen met belangstelling de stappen die zij zet-
ten als het gaat om uitzendingen, stages en vrijwilligerswerk in 
Nicaragua. Vooralsnog stelt de Stedenband zich op het standpunt 
dat, zolang de crisis voortduurt, we niet zullen overgaan tot het 
werven van nieuwe studenten. 
In november, tot slot, werd de begroting van de Gemeente 
Groningen bekend. Daaruit bleek dat er voor 2020 geen groei 
in het budget voor ‘Stedenbanden en Mondiale Bewustwording’ 
mogelijk was, en dat er voor de periode 2021-2023 een voorstel 
werd gedaan een korting van jaarlijks €30.000 toe te passen op 

dat budget, wat neerkomt op zo’n kwart van het totale budget. 
Hoe deze bezuiniging voor ons zal uitpakken, is nog niet bekend, 
maar zeker is dat dit impact zal hebben op de organisatie van de 
Stedenband. Het bestuur zal hiervoor in 2020 de nodige scena-
rio’s uitwerken. 

Financiën
De Stichting werkt met twee begrotingen, één voor de organisa-
tie en één voor de projecten in zowel San Carlos als Groningen.
Van de gemeente Groningen ontvingen we in 2019 voor de orga-
nisatie een exploitatiesubsidie van € 61.000; begroot was ook een 
bedrag van € 61.000.  
Projecten en activiteiten worden gedekt uit andere geldstromen 
dan de gemeentesubsidie (donaties, verkoop, fondsenwerving, 
lesgeven en activiteiten). 
In San Carlos hebben we in 2019 wederom gebruik gemaakt 
van de diensten van onze coördinatoren Ineke de Groot, Luis 
Orozco, Frank Ochomogo en Jacqueline Arana. Zij functione-
ren voor ons als een soort ‘Bureau San Carlos’; de Sancarleense 
evenknie van ons kantoor in Groningen. In totaal bedroegen de 
kosten voor ‘Bureau San Carlos’ in 2019 € 3.980,19. 
Bij de organisatie zien we dat de realisatie beter is dan was 
begroot. Begroot was een tekort van € 560, de realisatie laat een 
tekort zien van €46,27.
De begroting van de projecten is mede als gevolg van de poli-
tieke situatie in Nicaragua voor een groot deel niet gehaald. Wel 
is het saldo van kosten en opbrengsten positief waardoor er 
€ 3.149,91 als overschot aan de projectreserves kon worden toe-
gevoegd. In de begroting waren we uit gegaan van een overschot 
van € 2.075.
In totaal is er € 8.862,17 aan opbrengsten voor de projecten. Bij 
met name de projecten Microkrediet, Duurzaamheid en Alge-
meen zijn de reserves toegenomen. 
Een gedetailleerd financieel verslag is op verzoek te verkrijgen bij 
de Stedenband of op de ANBI- pagina van onze site te raadplegen.

Enkele begunstigden met een verbeterde houtoven volgens een 
nieuw model. Groningen draagt bij aan de realisatie van een aantal 
van deze ovens in de gemeente San Carlos. We werken hierbij samen 
met onze Duitse partners. 

Gezinnen uit Linda Vista 1 en 2 genieten van Fiesta Navideña, een spe-
ciale kerstviering waar kinderen kerstcadeaus en ouders een mand met 
levensmiddelen krijgen. Groningen draagt hier jaarlijks U$500 aan bij.

De Stedenband in 2019
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In 2019:
• ontvingen we €2200 van de Duitse zustersteden Erlangen en 

Neurenberg voor de 2 zwemcursussen van ons sportproject;
• kregen we € 1054 binnen naar aanleiding van onze donateurs-

actie voor verbeterde houtovens;
• organiseerden we 2 succesvolle pubquizzen, met in totaal 

28 teams. De eerste quiz leverde € 277,20 op, die we hebben 
besteed aan de expositie Nicaranima/Nicaranimus. De tweede 
bracht € 212 op, bestemd voor het project van de verbeterde 
houtovens;

• maakten we 200 gezinnen blij met een gevulde levensmid-
delenmand en werden er 350 cadeaus aan kinderen uitgedeeld 
tijdens het Fiesta Navideña waar we U$ 500 aan bijdroegen;

• ontvingen we € 1750 aan speciale donaties voor ons microkre-
dietproject;

• concludeerden we dat er in de eerste 5 jaren van het project 
EmprendeMujer meer dan 235 kredieten zijn verstrekt en er 
meer dan 150 vrouwen 1 of meerdere kredieten uit het fonds 
hebben ontvangen;

• brachten we 2 gedrukte en 1 digitale editie uit van ons bulletin 
¡Enlace!;

• deden er meer dan 700 (school)kinderen en (jong)volwas-
senen in San Carlos mee aan sportactiviteiten georganiseerd 
door de Stedenband;

• kochten we 10 nieuwe volleyballen voor de buitenschoolse 
activiteite;

• waren er weer 6 fietsen te winnen in de 4Mijl van San Carlos. 

Het jaar 2020 zal voor ons een spannend jaar worden. Niet alleen 
vanwege de nog steeds onzekere situatie in Nicaragua, maar ook 
vanwege de voorgenomen bezuinigingen op de Stedenbanden met 
ingang van 2021.  
Naast de al genoemde plannen in dit stuk, voorzien we de vol-
gende activiteiten:
• Het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de Stedenband 

vanaf 2021.
• De voorbereiding van ons jubileumjaar 2021 waarin we vieren 

dat we officieel 35 jaar bestaan (officiële bekrachtiging door de 
gemeenteraad).

• Het onderzoeken van concrete samenwerking met de Duitse 
zustersteden op het gebied van Huiselijk en/of Seksueel Geweld 
in San Carlos.

• Het organiseren van filmavond Cineragua indien er een  
geschikte film gevonden wordt.

• Het realiseren van twee nieuwe pubquizzen (april en november).
• Het organiseren van nieuwe stages (coschappen en studen-

ten van andere faculteiten) zodra de situatie in Nicaragua dat 
toelaat. 

• Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor Fair Design, 
mede op basis van de uitkomsten van het project Worldschool.

Stedenband in cijfers 

Een greep uit de plannen voor 2020
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