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Gered van de gemeentelijke bezuinigingen
Zoals u weet verkeert Nicaragua in zwaar weer. Het land wordt sedert maart 2018 geteisterd door een 
zware politieke crisis, waar een jaar later nog de Corona-crisis overheen is gekomen, en recentelijk ook 
nog de orkaan ETA. Om in dat licht bezien een artikel te gaan wijden aan onze eigen sores (de dreiging 
van gemeentelijke bezuinigingen) lijkt misschien buiten proporties, maar toch willen we u daarvan op 
de hoogte stellen, niet alleen omdat we eerlijk verslag willen doen van waar we als Stedenband allemaal 
mee bezig zijn, maar ook om te laten zien dat het een serieuze dreiging was, die ons voortbestaan in 
gevaar zou hebben gebracht.

Door: Het bestuur 

Dat naderende onheil school in de nieuwe begroting van de  
Gemeente Groningen, die zich gedwongen zag op vele fronten te 
bezuinigen, maar helaas ook op de post ‘Stedenbanden en mondi-
ale bewustwording’. Op die post van €130.000 wilde de gemeente 
een korting toepassen van €30.000. Op een begroting van meer 
dan één miljard euro (!) was dat natuurlijk een schijntje, maar 
voor onze Stedenband dreigde dat ‘schijntje’ tot gevolg te hebben 
dat een kwart van ons budget weg ging vallen. Concreet hield dat 
in dat we van de €60.000 Organisatiekosten die we nu nog jaar-

lijks van de Gemeente krijgen, bijna €15.000 moesten inleveren. 
Uit die Organisatiekosten worden hoofdzakelijk onze coördina-
tor in Groningen betaald (ons Hoofd Bureau Muriël Duindam), 
maar ook onze coördinatoren in San Carlos, die ter plaatse onze 
oren en ogen zijn, die ons informeren over het reilen en zeilen 
aldaar en die toezien op een goede uitvoering van onze projecten. 
Onze begroting laat zien dat er elders op de post Organisatiekos-
ten geen serieuze bezuinigingswinsten te behalen zijn, dus moes-
ten we vooral naar Bureau Groningen kijken. Voor Muriël zou dit  
betekend hebben dat ze qua aanstelling misschien wel terug 
moest van drie naar twee dagen, maar ook dat onze collega’s  >> 
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>>  van  Bureau San Carlos minder zouden kunnen doen, en dat 
dit dus repercussies ging hebben voor de hoeveelheid projecten 
die we nog aankonden.
Ter voorkoming van misverstanden: naast de post Organisatie-
kosten bestaat onze begroting ook uit een post Projectkosten. Dat 
zijn de zogenaamde derdengeldstromen die we zelf inzamelen 
(fondsenwerving, donateurs en opbrengsten van andere acties), 
en waar u als lezer misschien ook wel een bijdrage aan levert. 
Kosten dus die volledig worden besteed aan projecten in San 
Carlos. U zult begrijpen dat door de gemeentelijke en landelijke 
bezuinigingen, maar ook door de gevolgen van de Corona-crisis, 
de fondsenwerving en het houden van toezicht op een goede 
uitvoering van de projecten, onder druk zijn komen te staan. Dat 
blijft helaas zo, maar gelukkig hebben we inmiddels wel de ge-
meentelijke bezuinigingen op Stedenbanden weten af te wenden. 
Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar vooral om te laten 
zien dat het ook anders had kunnen aflopen willen we hieronder 
uiteenzetten wat we gedaan hebben om het tij te doen keren.

In de eerste plaats hebben we het afgelopen jaar tweemaal een 
gesprek gehad met de burgemeester (die Stedenbanden in zijn 
portefeuille heeft), en ook hebben we met de meeste Raadsfrac-
ties gesproken om onze visie op de bezuinigingen en de rol van 
de Stedenband in internationalisering toe te lichten. We vinden 
uiteraard dat we als Stedenband goed en nuttig werk doen, en 
dat ons beleid prima aansluit bij het gemeentelijk internationa-
liseringsbeleid, dat zegt gericht te zijn op ‘groen, gezond, sociaal 
en duurzaam’; oftewel op een samenleving waar duurzaamheid, 
inclusiviteit, en naar elkaar omzien, kernwaarden zijn. Een beleid 
ook ‘dat het sluiten van maatschappelijke coalities bevordert, om 

zo mensen te verbinden’ (het nieuwe Coalitieakkoord 2019-
2022). Bij dat beleid voelt de Stedenband zich als een vis in het 
water. Net als de opstellers van het Coalitieakkoord vinden wij 
immers dat maatschappelijk rendement een belangrijke factor is 
als het gaat om leefbaarheid en welzijn. Maar ja, dat zijn ‘woor-
den’. De gemeentelijke praktijk is een andere, en is bijna een kopie 
van het vroegere beleid, dat nog gestoeld was op het neoliberale 
gedachtengoed, inhoudende dat het internationaliseringsbeleid 
gericht moest zijn op handel en economisch gewin. Ervan 
uitgaande dat iedereen dus zelf de broek op moest (kunnen) hou-
den, gaven de burgemeester, de wethouder financiën, maar ook 
sommige fracties ons de suggestie mee dat we de gevolgen van 
de bezuinigingen maar op moesten vangen door zelf fondsen te 
werven om onze coördinatoren (mee) te financieren. We begrij-
pen dat, maar zijn het er niet mee eens. Het is niet in lijn met het 
nieuwe beleid, maar ook zou het voor ons moeilijk uit te voeren 
zijn. Het Nederlandse bedrijfsleven is namelijk niet makkelijk 
te interesseren voor landen als Nicaragua, waar de natuurlijke 
hulpbronnen beperkt zijn. De andere mogelijkheid, namelijk om 
aan te kloppen bij landelijke of Europese fondsen en partnerorga-
nisaties, lijkt meer voor de hand te liggen, maar helaas weten we 
uit eigen ervaring dat het bij die instellingen niet mogelijk is om 
overhead of coördinator-uren op te nemen in fondsaanvragen. 
Net als wijzelf zijn dit soort fondsen van mening dat er zo weinig 
mogelijk aan de strijkstok moet blijven hangen, en dat idealiter 
alle geld dat ingezameld wordt naar de projecten zelf gaat. 
Kortom, door het bezuinigingsbeleid van de Gemeente kwam 
onze missie in gevaar. De missie van de Stedenband is steeds 
geweest om -als intermediair- partners uit Groningen en San 
Carlos de mogelijkheid te verschaffen om projecten op te zetten 
en uit te voeren die gericht zijn op het creëren van een duurzame 
en eerlijke samenleving in beide steden. Doelstelling is daarbij 
geweest het organiseren en stimuleren van (kennis)uitwisseling 
tussen Groningers en Sancarlenen, en daarnaast het creëren van 
een interculturele context waarin sprake kan zijn van een actief 
mondiaal burgerschap. Vrijwel alle opgezette projecten sluiten 
aan bij wat later SDG’s (Sustainable Development Goals) zouden 
worden genoemd. Daarbij zou je kunnen denken aan onze pro-
jecten op het gebied van wijkontwikkeling (samen met Netwerk 
San Carlos), vuilnisverwerking (samen met de Gemeente 
Groningen), waterbeheer en waterzuivering (samen met Water-
schap Noorderzijlvest en met Waterbedrijf Groningen), LGTBI+ 
(met Discriminatiemeldpunt Groningen en Platform LGBT 
Groningen) en huiselijk geweld (samen met GGD, Politie Noord-
Nederland en Kopland), Stages voor studenten van HBO en 
Universiteit (i.s.m. UMCG, RuG en Hanze). Verder noemen we 
nog een microkredietproject voor vrouwen in de ommelanden 
van San Carlos, Sportprojecten zoals de 4Mijl van San Carlos of 
gratis zwemlessen voor scholieren, en zo zijn er nog meer. Dit is 
niet de plaats om hierover uit te weiden, maar mocht u hier meer 
informatie over willen hebben dan verwijzen we hierbij naar ons 
visie-stuk over nut en noodzaak van stedenbanden:  ‘De huidige 
en toekomstige rol van de Stedenband Groningen-San Carlos’  
dat u op de ANBI-pagina onze website kunt vinden:  
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http://www.groningensancarlos.nl/stedenband/anbi/
Dit stuk hebben we uiteraard doen toekomen aan de Burgemees-
ter, als portefeuillehouder Stedenbanden, en aan de Raadsfracties. 
Op 4 november heeft Anjo Grakist, onze portefeuillehouder 
P&O, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken 
bij de vergadering van de raadscommissie over de begroting 
2021. De wethouder reageerde daarop door te melden dat de 
Stedenband Groningen-Moermansk wel in staat bleek te zijn de 
voorgenomen bezuinigingen te realiseren en dat hij had verwacht 
dat San Carlos dat ook zou hebben gedaan. Maar Moermansk 
had, door natuurlijk verloop, de mogelijkheid om de bedrijfsvoe-
ring op een andere manier te organiseren en zag zich daarnaast 
jaren gesteund door het bedrijfsleven (Gasterra). Zoals we boven 
al aangaven, loopt het bedrijfsleven echter niet warm voor San 
Carlos, terwijl het voor ons ook lastig, zo niet bezwaarlijk is om 
zelf geld in te zamelen voor Organisatiekosten. In onze ogen heeft 
de Gemeenteraad van Groningen bijna 35 jaar geleden de Ste-
denband ingesteld, en deze een duidelijke opdracht meegegeven, 
waaraan wij altijd geprobeerd hebben te voldoen. We leggen om 
die reden ook via de Enlaces, via de social media, maar ook via de 
Jaarverslagen en onze tweejaarlijkse bijeenkomsten met de Raads-
fracties, rekenschap af van onze activiteiten, waarbij we uiteraard 
openstaan voor kritiek en voor suggesties. Maar bij de Gemeente 
lijkt er sprake van een zekere onvrede of in elk geval een minder 

gevoel van prioriteit voor internationalisering via stedenbanden. 
Onze eigen onvrede over de houding van het gemeentelijk beleid 
hebben we echter, behalve met de fracties, ook met de lokale 
pers gedeeld, die daar ook aandacht aan besteed heeft. Resultaat 
van alle inspanningen was dat drie ons welgezinde fracties een 
amendement hebben ingediend om de bezuinigingen op o.a. de 
post ‘Stedenbanden en mondiale bewustwording’ in te trekken. 
Tijdens de begrotingsbesprekingen door de Raad van 11 novem-
ber werd dat amendement, tot onze aangename verrassing, breed 
gesteund (34 tegen 10 stemmen). Daarmee zijn we voorlopig 
gered, en daar zijn we heel blij mee! We danken de raadsfracties 
dan ook voor hun warme steun en zien onze toekomst, èn ons 
jubileumjaar volgend jaar met enthousiasme tegemoet. 
In vergelijking met wat er momenteel in Nicaragua allemaal  
gebeurt, gaat dit natuurlijk helemaal nergens om, maar toch zijn 
we oprecht verheugd dat we, mede door uw steun, ons eigen 
kleine steentje zullen kunnen blijven bijdragen aan de verbetering 
van het klimaat in Nicaragua. Hopelijk gaat uiteindelijk het  
zonnetje weer schijnen (in figuurlijke zin dan), te beginnen in 
San Carlos.  <<
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Dichtershoek - Claribel Alegría

Naast alle grote Nicaraguaanse dichters die in deze Dichtershoek reeds een plaatsje kregen mag Claribel 
Alegría zeker niet ontbreken. Zeker, Rubén Darío, Ernesto Cardenal en Gioconda Belli genieten 
wereldfaam, maar datzelfde geldt in dit kleine land van grote dichters zeker ook voor Claribel Alegría 
(1924-2018). En evenals aan de reeds genoemden zal er meer dan één aflevering aan haar worden 
gewijd. Enige jaren voor haar dood kreeg zij in Spanje de prestigieuze Ibero-Amerikaanse ‘Reina Sofía’-
prijs voor poëzie uitgereikt. Ter gelegenheid daarvan werd zij door pers en jury geprezen om haar 
bescheiden persoonlijkheid, maar vooral om de schitterende uitstraling van haar werk. 

Door: Hub Hermans

Claribel Alegría werd in 1924 geboren in Nicaragua uit een  
Nicaraguaanse vader en een Salvadoraanse moeder, maar ver-
huisde al op jonge leeftijd naar het buurland El Salvador, om vele 
jaren later weer terug te keren naar haar geboorteland, waar ze in 
mei 2018 zou sterven. El Salvador beschouwt ze als haar ‘patria’, 
haar vaderland, want dat was het land waarin ze opgroeide, maar 
Nicaragua is haar ‘matria’, het land waar ze geboren werd, en waar 
ze naar terugkeerde in 1979, vol idealen over het welslagen van 
de revolutie. Evenals haar vader zich in de jaren dertig in dienst 
had gesteld van de strijd van Sandino tegen de Amerikaanse 
bezetter en tegen Somoza, zou zij in de jaren tachtig dromen van 
het welslagen van de Sandinistische revolutie. Maar haar dromen 
kwamen niet uit. 

In een interview uit 2017, een half jaar voor haar dood, met de 
dichter-journalist Daniel Rodríguez Moya, vertelt ze uitgebreid 
over haar engagement, dat sterk aangewakkerd werd door de 
Cubaanse revolutie van 1959. Een eerste vrucht van dat engage-
ment is de dichtbundel Sobrevivo (Ik overleef), waarmee ze in 
1978 de belangrijke Cubaanse ‘Casa de las Américas’- prijs zou 
winnen. In die bundel staat het lange gedicht ‘Sorrow’ centraal; 
een gedicht dat gewijd is aan de Salvadoraanse dichter-guerrillero 
Roque Dalton en aan andere dichters die slachtoffer werden 
van politiek geweld. Sommige andere gedichten handelen over 

de politieke situatie in Midden-Amerika. Zo beantwoordt het 
gedicht ‘Flores del volcán’ (Bloemen van de vulkaan) een door 
haar zelf gestelde vraag: ‘Wie zegt er dat mijn land groen zou 
zijn? (…) ‘het is veeleer rood, veeleer grijs, veeleer gewelddadig’. 
Dit soort tegenstellingen geven een warme kleur aan de bundel. 
Een ander voorbeeld daarvan is de titel ‘Bloemen van de vulkaan’.  
De ‘vulkaan’ staat, als onderdeel van de ‘Pacifische ring van vuur’ 
(de keten van Midden-Amerikaanse vulkanen) symbool voor 
geweld: niet alleen het natuurgeweld van de erupties, maar ook 
het politieke geweld in diezelfde regio. De ‘bloemen’ uit de titel 
staan voor schoonheid (de poëzie zelf), leven en liefde. Door dit 
soort tegenstellingen aan te geven (dood en geweld versus leven 
en liefde) rest er altijd hoop…
Maar eigenlijk reserveerde Claribel Alegría haar politieke en-
gagement vooral voor haar proza-boeken. Een vroeg voorbeeld 
daarvan is de roman Cenizas de Izalco (De as van de Izalco-vul-
kaan) uit 1966. Deze roman schreef ze samen met haar Noors-
Amerikaanse echtgenoot en journalist Darwin ‘Bud’ Flakoll, 
en handelt over de verboden liefde in een Salvadoraans dorpje 
tussen een Amerikaans journalist en een meisje uit de gegoede 
Salvadoraanse burgerij. Die liefdesverhouding speelt zich af tegen 
de achtergrond van de boerenopstand van Farabundo Martí tegen 
het bewind van dictator Maximiliano Hernández Martínez. Die 
opstand eindigde in een enorm bloedbad in 1932. Bij die ‘Matan-
za’ (slachtpartij) kwamen meer dan 30.000 boeren en burgers om 
het leven, velen van hen behorend tot de Pipil-indianen. 
Eenmaal terug in haar moederland in 1979 schreef ze, opnieuw 
samen met Bud een soort getuigenverslag van de geschiedenis 
van Nicaragua. Het boek Nicaragua: La revolución socialista. Una 
crónica política, 1855-1979 (1982) begint met het ongelooflijke 
verhaal van de meesteroplichter William Walker die in 1855 de 
stad Granada platbrandde, toentertijd de hoofdstad van Ni-
caragua. Vervolgens riep hij zichzelf tot president uit, deed de 
slavenhandel weer opbloeien en maakte het Engels tot voertaal 
van het land. In contrast daarmee eindigt het boek met de triomf 
van de Sandinistische revolutie in 1979. Het boek was bepaald 
niet neutraal, en misschien wel daarom jarenlang populair, ook in 
het onderwijs, en niet alleen in Nicaragua. 
Maar het feest van de revolutie zou niet lang duren. De kentering 
kwam in 1990, toen de Sandinisten de verkiezingen verloren van 
Violeta Barrios de Chamorro, en sommige leiders van de partij 

Claribel Alegría

Bron: elmundo.es



vervolgens deelnamen aan de ‘piñata’, waarbij zij zich illegaal 
verrijkten met grote lappen grond. Voor veel intellectuelen die tot 
dan gesympathiseerd hadden met het Sandinisme was dit de om-
mekeer: de Uruguayaanse schrijver-journalist Eduardo  
Galeano zei daarover: ‘Al die commandanten die hun leven had-
den gegeven voor de revolutie, ontnemen nu alle hoop aan het 
volk van Nicaragua’. Claribel Alegría vat dat ‘ontnemen’ letterlijk 
op, en voegt ontzet toe: ‘veel van de commandanten van toen 
zijn nu miljonair’. Het ergst is ze gebrand op Daniel Ortega, en 
dan met name op de manier waarop hij vanaf de verkiezingen 
van 2006, samen met zijn echtgenote en vice-presidente Rosario 
Murillo, het land heeft veranderd in een institutionele dictatuur. 

 
 
 
 
 
 
 

Ze zegt daarover (in het interview met Daniel Rodríguez Moya): 
‘Ik voel me nog steeds Sandinist, zoals zoveel andere mensen om 
mij heen, maar ik ben géén Ortegist of Danielist, en al helemaal  
geen Murtegist’. (Even terzijde: de benaming ‘Murteguista’ 
-als samentreksel van MURillo en orTEGa- is gemunt door de 
schrijver-dichter Gioconda Belli). Met deze duidelijke politieke 
uitspraak, een half jaar vóór de bloedig onderdrukte opstand 
van april 2018, verwoordt Claribel Alegría de gevoelens van veel 
andere Nicaraguaanse schrijvers-intellectuelen als Ernesto  
Cardenal, Sergio Ramírez, Carlos Fernando Chamorro (de zoon 
van Violeta Chamorro) of de al genoemde Gioconda Belli). 

Tot de omvangrijke vriendenschare van Claribel Alegría be-
hoorde ook de beroemde Argentijnse schrijver Julio Cortázar 
(1914-1984), die beurtelings in Buenos Aires en in Parijs woon-
achtig was. Toen Claribel in september 1979, samen met haar 
man van Parijs naar Nicaragua verhuisde, om daar getuige te zijn 
van de revolutie, wilde ook Cortázar graag die kant op. Samen 
met zijn ‘compañera’ Carol Dunlop sloot hij in november van 
dat jaar bij zijn vrienden aan. En net als Claribel en Bud, waren 
Carol en Julio van plan hun ervaringen neer te leggen in een 
boek: Carol maakte een bundel met foto’s van Nicaraguaanse 
kinderen ‘zij hebben de mooiste ogen die ik ooit heb gezien’, en 
Julio publiceerde Nicaragua tan violentamente dulce (Nicaragua, 
zo gewelddadig zoet, 1982). Volgens Claribel werden Julio en 
Carol bij aankomst op slag verliefd op het land. Ze reizen het hele 
land door, ook naar Solentiname, om daar Ernesto Cardenal op 
te zoeken. Bij die gelegenheid moeten ze dus ook in San Carlos 
zijn geweest! Julio voelde zich dermate betrokken bij de gebeur-
tenissen in Nicaragua dat hij besloot om de opbrengst van zijn 
drie laatst gepubliceerde boeken te doneren aan de revolutie. Hij 
vertrouwde Claribel toe dat hij besloten had om de rest van zijn 
leven afwisselend in Parijs en in Nicaragua te gaan wonen, maar 
tragisch genoeg kwam enige jaren later een einde aan zijn leven. 
Het gedicht dat in deze Dichtershoek aan de orde komt is opge-
dragen aan Carol(e) Dunlop, en heeft de dood als onderwerp.  >> 
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Claribel met Julio Cortázar

Bron: laprensa.com.ni

En ‘even’ later met Ernesto Cardenal 

Bron: huelvainformación.es
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Y soñe que era un árbol      En ik droomde dat ik een boom was
    
   a Carole       a Carole

1 Y soñé que era un árbol   En ik droomde dat ik een boom was
2 y que todas mis ramas    en dat al mijn takken
3 se cubrían de hojas    bedekt waren met bladeren
4 y me amaban los pájaros   en de vogels van mij hielden
5 y me amaban también    en dat ook de vreemdelingen
6 los forasteros     die mijn schaduw zochten
7 que buscaban mi sombra   van mij hielden
8 y yo también amaba    en dat ik ook 
9 mi follaje     van mijn gebladerte hield  
  
10 y el viento me amaba    en de wind van mij hield
11 y los milanos     en de haviken
12 pero un día     maar op een dag
13 empezaron las hojas    begonnen de bladeren
14 a pesarme     mij zwaar te wegen
15 a cubrirme las tardes    mijn middagen te bedekken
16 a opacarme la luz    het licht van de sterren
17 de las estrellas.    te verduisteren.
18 Toda mi savia     Al mijn sap
19 se diluía     loste op
20 en el bello ropaje    in het mooie
21 verdinegro     donkergroene kleed
22 y oía quejarse a mi raíz    en ik hoorde mijn wortels klagen
23 y padecía el tronco    en de stam had pijn
24 y empecé a despojarme   en ik begon mijn kleed
25 a sacudirme     af te schudden
26 era preciso despojarse    het was nodig
27 de todo ese derroche    mij van die overdaad
28 de hojas verdes.    aan groene bladeren te ontdoen.
29 Empecé a sacudirme    Ik begon me uit te schudden
30 y las hojas caían.    en de bladeren vielen.
31 Otra vez con más fuerza   Nog eens met meer kracht
32 y junto con las hojas que importaban apenas en samen met de bladeren 
33 caía una que yo amaba:   die er nauwelijks toe deden
34 un hermano     viel er een waarvan ik hield:
35 un amigo     een broer
36 y cayeron también    een vriend
37 sobre la tierra     en ook   
38 todas mis ilusiones    mijn dierbaarste illusies
39 más queridas     vielen op de aarde
40 y cayeron mis dioses    en mijn goden vielen
41 y cayeron mis duendes   en mijn feeën vielen
42 se iban encogiendo    ze werden kleiner    
43 se arrugaban     ze schrompelden ineen
44 se volvían de pronto    en vergeelden   
45 amarillentos.     plotseling. 
46 Apenas unas hojas    Ik hield maar
47 me quedaron:    een paar bladeren over:
48 cuatro o cinco    hooguit
49 a lo sumo     vier of vijf
50 quizá menos     misschien minder
51 y volví a sacudirme    en ik schudde me nog eens
52 con más saña     met meer verbetenheid
53 y esas no cayeron    maar die vielen niet:
54 como hélices de acero    als stalen schroeven   
55 resistían.     hielden ze stand.

Vertaling: Poëzie-werkgroep CCC, De Populier, Amsterdam 1985:  18-21.
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 >>  Het gedicht ‘En ik droomde dat ik een boom was’ komt uit 
de bundel Raíces (Wortels,1975) en beschrijft -heel toepasselijk 
voor het jaargetijde waarin deze Enlace wordt samengesteld- 
het seizoen van de herfst. Het gedicht behoeft geen uitleg, want 
evenals de rest van de poëzie van Claribel Alegría, is ook dit 
gedicht uiterst helder. In haar poëzieopvatting (waar we in de 
volgende Enlace verder op in zullen gaan), moeten gedichten 
vooral kort en transparant zijn. Toevallig is dit gedicht wat langer, 
maar meestal heeft ze weinig verzen nodig om uit te drukken wat 
ze wil. Het gedichtje ‘Onderbroken vlucht’ (op bijgaand plaatje) 
is daar een mooi voorbeeld van, en zou je kunnen zien als een 
kernachtige samenvatting van het lange(re) gedicht. De natuur 
speelt hier, evenals in veel andere gedichten van Alegría een 
belangrijke rol, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar bomen en 
hun tijdelijke ‘bewoners’: vogels, maar ook vruchten. De bomen 
zelf zorgen voor beschutting en ze geven schaduw, maar ook zijn 
ze, al groeiend, getuigen van de tijd en van de seizoenen: elk jaar 
opnieuw, en dat jarenlang. 
Nou ja, voor wie dat wenst, toch maar een klein beetje ‘uitleg’. 
In dit gedicht vereenzelvigt de dichter zich met een boom. In 
haar droom van die boom voelt ze zich gelukkig: ze weet zich 
verbonden met de groene bladeren en de vogels die in haar leven 
komen. Maar dan breekt plots de herfst aan (vers 12-45), en be-
seft de dichter dat haar leven eindig is, en dat zij net als de boom 
zijn bladeren, één voor één haar dierbaren aan het verliezen is; 
dat ze net als de vogels uitvliegen naar andere oorden. Als boom 
voelt ze aan haar wortels, de pijn van het verleden dat ze met zich 
meedraagt. Ze merkt dat alles haar zwaarder valt, en dat ze zich 
zal moeten leren ontdoen van de last van het verleden. De verzen 
‘Ik begon me uit te schudden/ en de bladeren vielen’ (vers 29-30) 
staan in dat proces centraal (niet toevallig vormen zij ook de eni-
ge zin in het gedicht die uit slechts twee dichtregels bestaat), want 
het gaat om de aanvaarding van het feit dat de wetten van de na-
tuur onverbiddelijk zijn, en gelden voor iedereen: op een gegeven 
moment zul je moeten leren ‘loslaten’. En zo verliest ze ook haar 
‘dierbaarste illusies’ (vers 38): ‘ze schrompelden ineen/ en vergeel-

den/ plotseling” (vers 43-45). Maar de verzen die volgen drukken 
ook uit dat, ondanks de natuurlijke selectie, ouder worden ook 
‘vasthouden’ kan betekenen. De boom houdt nog ‘een paar blade-
ren over:/ hooguit/ vier of vijf ’ (verzen 48-50). De relatie met de 
paar vriendschappen die in de loop der jaren overblijven worden 
steeds hechter en dierbaarder: die schud je niet zomaar van je af. 
En dat geeft weer hoop, ondanks alles…  <<

Onderbroken vlucht

     

Ik droomde dat ik een vleugel was

ik werd wakker/ met een ruk

aan mijn wortels

Bron: wopita.com
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December Sportmaand: GivingTuesday en  
donateursactie
Misschien heeft u het al gezien: in de Decembermaand zetten we bij de Stedenband het sportproject 
extra in het zonnetje. Dat heeft te maken met twee acties: GivingTuesday van 1 december jl. en de 
jaarlijkse donateursactie. 

Net als in Nederland gooide Corona begin dit jaar roet in het 
eten van al onze projecten in San Carlos. Helaas werd ook ons 
sportproject daardoor getroffen. De geplande zwemlessen, 
buitenschoolse sportactiviteiten en de 4Mijl werden op de lange 
baan geschoven. Gelukkig bereikte ons in de zomer het heugelijke 
bericht dat de situatie met betrekking tot Corona zich in San  
Carlos leek te stabiliseren, waardoor het mogelijk werd om toch 
weer met de activiteiten te starten. Luis Orozco, onze sportco-
ordinator ter plaatse, organiseerde (zaal)voetbaltoernooien en 
volleybalactiviteiten, startte met de zwemlessen voor kinderen en 
wist op zondag 6 september de 4Mijl van San Carlos weer op de 
kaart te zetten. Daaraan deden 138 deelnemers mee!
We zijn ontzettend trots op en blij met de activiteiten die in San 
Carlos plaatsvinden, want het lukt Luis en zijn vrijwilligers goed 
om veel kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, bij 
sportactiviteiten te betrekken. Het biedt de jeugd van San Carlos 
een gezonde en alternatieve vrijetijdsbesteding en een kans hun 
motorische en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, zowel 
als individu als in groepsverband.  
Zonder steun van jullie kunnen we echter geen activiteiten in San 
Carlos realiseren. Door Corona moesten we helaas de yogawork-

shops van oktober, waarmee we geld in zouden zamelen voor het 
sportproject, afgelasten, en ook de Groningse 4Mijl vond dit jaar 
niet plaats. Dat betekent dat we dit jaar geen team konden laten 
meelopen en dat er geen geld ingezameld kon worden om de 
4Mijl van San Carlos in 2021 mogelijk te maken. Al met al grote 
tegenvallers dus.
Maar bij de Stedenbanden zitten we nooit bij de pakken neer.  
GivingTuesday, een internationale actiedag waar het allemaal 
draait om ‘geven’, leek een eerste mooie kans om het sportproject 
weer voor het voetlicht te brengen. Via de landelijke actie en een 
campagne via social media hebben we in aanloop naar Giving-
Tuesday op 1 december aandacht gevraagd voor sport in San Carlos. 
Ook de fotoreeks ‘In het zonnetje’ die we twee keer in de week 
(op dinsdag en vrijdag) via Facebook en Twitter posten, draait in 
december helemaal om het sportproject.
Tot slot staat de donateursactie, waarvoor u de brief bij deze 
¡Enlace! aantreft, ook in het teken van sport. We hopen dat u net 
zo enthousiast bent als wij over alle activiteiten die in San Carlos 
worden georganiseerd en dat u dit mogelijk blijft maken via een 
donatie aan dit mooie project! We danken u alvast hartelijk voor 
uw steun namens alle kinderen en jongeren in onze zusterstad! 
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Gratis doneren aan de Stedenband met  
internetshoppen 
Nu we met ons allen thuis zitten in verband met de Coronamaatregelen en velen uitkijken naar de 
feestdagen wordt er waarschijnlijk nog meer geshopt via internet dan normaal. Hoe leuk is het dan 
om met je internetaankoop ook nog eens gratis een donatie te doen aan de Stedenband? Dat kan via 
Doelshop.nl! We leggen u graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

Via de website van Doelshop kunt u shoppen bij meer dan 300 
bekende webshops (Bol.com, Zalando Lounge, supermarkten, 
Coolblue, HEMA, energieleveranciers, dierenwinkels, vakantie-
sites etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar uw goede doel! 
Ook overstappen naar een andere zorgverzekering of bijvoor-
beeld het aangaan van een mobiel abonnement of het verlengen 

van een bestaand mobiel abonnement kan via deze site en levert 
op die manier een leuke donatie op voor onze mooie projecten in 
San Carlos.  
U shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en u doneert 
zonder dat het iets extra kost!

Wat moet u doen?

1. Ga naar http://stedenband-groningen-san-carlos.doelshop.nl/ 
2. Kies via de zoekbalk boven aan de pagina of het menu links 

de webshop uit waar u wilt winkelen. Klik die aan.
3. U kunt nu gewoon shoppen op de gekozen site. Het systeem 

zorgt ervoor dat de donatie dan bij ons terecht komt.



     11

Het gezicht van de Stedenband
Studente Maaike Bolhuis

Het gezicht van de Stedenband is een onregelmatige reeks waarin we u kennis laten maken met 
de mensen ‘achter de schermen’. Dat kunnen bestuursleden zijn, vrijwilligers, medewerkers, 
projectpartners of studenten die stage lopen of een onderzoek doen. In deze editie stelt Maaike Bolhuis 
zich voor. Zij doet een master bij de Hanzehogeschool. 

Door: Maaike Bolhuis

¡Hola todos!
Mijn naam is Maaike. Ik studeer op dit moment aan de Hanze de  
Engelstalige master International & Intercultural Communication, 
naast mijn baan als Adviseur Vakgroepen, Communicatie & Mar-
keting bij Bureau voor Noordelijke Gemeenten.
Op persoonlijk vlak ben ik van jongs af aan al intercultureel 
nieuwsgierig geweest, mede doordat ik op multiculturele scholen 
heb gezeten. Daarnaast heb ik veel gereisd en ben erg geïnteres-
seerd in andere landen, culturen en politiek. Zodoende ben ik 
2 jaar terug gestart met een cursus Spaans, omdat ik graag een 
extra wereldtaal wilde leren en Spaanstalige landen me qua reizen 
ook altijd trokken.

Voor mijn studie moet ik communicatieonderzoek doen en 
ik heb ervoor gekozen dit bij Stedenband San Carlos te doen. 
Groningen is een internationale stad en de gemeente wil dat nog 
verder uitbouwen. Het internationaliseringsbeleid van Groningen 
is gericht op het faciliteren en verbeteren van activiteiten die 
bedoeld zijn om internationaal talent aan te trekken, een prettig 
verblijf te bieden en economisch rendabel te zijn. Deze doelen 
komen overeen met de doelen van Stedenband Groningen - San 
Carlos. Dat is het organiseren en stimuleren van (kennis) uitwis-
seling tussen Groningers en San Carlos en het creëren van een 
interculturele context waarin actief wereldburgerschap mogelijk 
wordt gemaakt en gestimuleerd.

Momenteel lijkt er een kloof tussen hoe de gemeente steden-
banden ziet als middel voor internationalisering en de manier 
waarop de stichting betrokken kan en wil worden binnen het 
gemeentelijke internationaliseringsbeleid.
Ik ben van mening dat Stedenband San Carlos met een nieuwe 
strategische communicatiefocus veel beter extern kan commu-
niceren over welke diensten en projecten ze aanbiedt, hoe dit 
past in het beleid en hoe je elkaar kunt versterken. De komende 
maanden ga ik onderzoeken hoe we door middel van bepaalde 
communicatie een brug kunnen slaan tussen de Stedenband en 
de Gemeente Groningen.
Daarnaast zal ik onderzoeken hoe de Stedenband haar meer-
waarde ook beter aan de bevolking van Groningen kan commu-
niceren, om nog meer betrokkenheid en draagvlak te creëren. De 
band is immers opgericht voor en door de inwoners van beide 
steden.  

Saludos!

Maaike
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Corry en de Rekels wint tweede online pubquiz!
Gedwongen door Corona organiseerden we op dinsdag 10 november onze tweede online pubquiz. 
Gewapend met computer en smartphone dongen tien teams mee naar de overwinning. 

In juni experimenteerden quizmasters Erik Timmer en Muriël 
Duindam voor het eerst met een pubquiz online. Dat was een 
succes en smaakte naar meer. Hoewel we hadden gehoopt in 
november zo ver te zijn dat we weer met de teams in een zaal 

konden zitten (de ontmoeting is toch echt leuker dan elkaar via 
internet te zien en te spreken!), was dit toch niet het geval. Geluk-
kig vonden we ook weer genoeg teams enthousiast om deel te 
nemen aan de onlineversie van de quiz.
En dat enthousiasme was duidelijk merkbaar, evenals de fanatieke 
wil om Costa Rico, winnaars van de vorige quiz, van de troon te 
stoten; en dat lukte. In totaal 50 vragen leidden team Corry en 
de Rekels naar de overwinning, gevolgd door Robbentribune op 
de tweede plaats en Numan Sistars op de derde plaats. Van harte 
gefeliciteerd allemaal!
De opbrengst van de avond (iedere deelnemer betaalt ‘entree-
geld’) was € 179,50 en wordt ingezet voor de coronaprevenatieac-
tiviteiten in San Carlos. We zijn blij met dit resultaat en bedanken 
alle teams voor hun extra donatie aan ons mooie doel.
In april 2021 is er weer een nieuwe quiz. Hopelijk kunnen we dan 
weer live, want hoewel we deze digiquiz als prima alternatief zien, 
is niets zo leuk als elkaar weer in het echt te ontmoeten.

Stedenband viert 35-jarig jubileum in 2021
Op 1 oktober 1986 bekrachtigde de Groninger gemeenteraad de band tussen Groningen en San Carlos 
middels een raadsbesluit. Hoewel de contacten tussen beide steden al teruggaan tot ca. 1984, werd op 
die datum de relatie tussen beide steden officieel. Alleen de GPV stemde destijds tegen het voorstel.
 

In eerste instantie betrof het een relatie van vier jaar, maar door 
de jaren heen groeide de Stedenband uit tot een duurzame en 
betrouwbare internationale samenwerkingsrelatie waar we tot op 
de dag van vandaag trots op zijn!
Hoe we het jubileumjaar gaan vieren, is nog ongewis. Er liggen 
plannen voor een editie van Cineragua met een actuele film over 
Nicaragua en er staat een Studium Generale-reeks op de wen-
senlijst. Of deze, en andere, activiteiten door kunnen gaan, hangt 
van vele factoren af. In elk geval zullen we u via onze website 
www.groningensancarlos.nl, onze social media kanalen (Twitter, 
Facebook en Instagram) en de ¡Enlace! op de hoogte houden van 
het programma. Mocht u zelf nog een goed idee hebben voor een 
activiteit, dan horen we dat ook graag.
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Omstreden nieuwe wetten in Nicaragua
Op 22 september presenteerde de Nicaraguaanse overheid in het parlement een wet voor de ‘Regulering 
van Buitenlandse Agenten’. De wet is op 15 oktober goedgekeurd; er stemden 70 parlementsleden voor, 
veertien tegen en vier onthielden zich van stemming.
Daarnaast zijn er nog twee andere wetten die voor veel beroering zorgen: de wet op cybercriminaliteit 
en de wet op haatmisdrijven.

Door: Muriël Duindam

De nieuwe wet op gebied van ‘buitenlandse agenten’, door tegen-
standers ook wel de ‘Poetin-wet’ genoemd, komt er op neer dat 
organisaties en personen die in Nicaragua actief zijn en die geld 
uit het buitenland ontvangen, zich als ‘buitenlandse agent’ moe-
ten laten registreren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Dit moet gebeuren voor 18 december. Deze registratie heeft tot 
gevolg dat deze ‘agenten’ maandelijks inzage moeten geven in de 
bedragen die zij uit het buitenland ontvangen en dat zij uitgeslo-
ten worden van deelname aan politieke activiteiten in het land. 
Met name mensenrechtenorganisaties en NGO’s zullen hierdoor 
worden getroffen.

De reden voor deze nieuwe wet wordt door de Nicaraguaanse 
overheid toegelicht op de website El 19 Digital: ‘Deze wet ga-
randeert de verdediging en bescherming van onafhankelijkheid, 
soevereiniteit en zelfbeschikking als onvervreemdbare rechten 
van het Nicaraguaanse volk en die zijn vastgelegd in de politieke 
grondwet van Nicaragua.’
In artikel 5 van de wet worden verschillende uitzonderingen 
benoemd. In 5.6 lezen we dat er een uitzondering is voor ‘[…] 
internationale humanitaire organisaties, diplomatieke missies,  

internationale samenwerkingsorganisaties, samenwerkingsbu-
reaus en hun personeel, internationale media en hun corres-
pondenten, evenals religieuze verenigingen met rechtspersoon-
lijkheid en die naar behoren zijn geaccrediteerd in Nicaragua.’ 
Stedenbanden en vriendschapsbanden in Nederland die recht-
streeks samenwerken met Nicaraguaanse gemeenten, vallen 
buiten de wet. 
De oppositie in Nicaragua is fel tegenstander van de nieuwe wet.  
Félix Maradiaga, vertegenwoordiger van de oppositie Azul y 
Blanco zei in een interview: ‘We moeten de censuur doorbreken,  
deze draconische poging om ons als buitenlandse agent te re-
gistreren absoluut negeren. In Nicaragua zijn Daniel Ortega en 
zijn familie de eerste buitenlandse agenten, die in de jaren tachtig 

door de Sovjets werden gefinancierd, door Khadaffi, en door 
Cuba en Venezuela.’
Behalve deze wet, is op 27 oktober de Speciale Wet op Cyber-
criminaliteit door het parlement goedgekeurd met 70 stemmen 
voor, 16 tegen en vier onthoudingen. Deze wet, door tegenstan-
ders de ‘muilkorfwet’ genoemd, heeft als doel  ‘het voorkomen, 
onderzoeken, vervolgen en bestraffen van misdaden die zijn 
gepleegd door middel van communicatie- en informatietechnolo-
gieën ten nadele van natuurlijke of rechtspersonen, evenals  >> 

karikatuur van PxMolina over de ‘Muilkorfwet’. De kleuren zwart/rood 

staan voor de vlag van de overheidspartij FSLN.  

Bron: El Confidencial

karikatuur over de Poetin-wet van PxMolina. De tekst zegt:  

De totstandkoming van de ‘Wet op Buitenlandse Agenten'.   

Bron: El Confidencial
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>>  de uitgebreide bescherming van de systemen, en elk van zijn 
componenten, die deze technologieën gebruiken.’ Het overtreden 
van de wet kan veroordeling tot enkele jaren gevangenisstraf tot 
gevolg hebben. CNN Español meldt in hun berichtgeving dat in 
artikel 30 van het wetsvoorstel wordt bepaald dat ‘een ieder die 
informatie- en communicatietechnologieën gebruikt, valse en/
of verkeerd weergegeven informatie publiceert of verspreidt die 
alarm, angst of ongerustheid veroorzaakt bij de bevolking of een 
groep of sector ervan, die persoon of zijn gezin wordt veroor-
deeld van twee tot vier jaar gevangenisstraf en twee tot vijfhon-
derd dagen boete.’ 
Volgens de tegenstanders is de wet er op gericht om elk protest en 
tegengeluid van de bevolking de kop indrukken, en onafhanke-
lijke journalistiek onmogelijk maken. 
Het Onafhankelijke Persforum van Nicaragua verwierp de wet 
in een officiële verklaring: ‘We verwerpen krachtig deze Speciale 
Wet op Cybercriminaliteit (…). Dit is een ‘muilkorfwet’ die, on-
der het valse voorwendsel van het ‘ontsmetten’ van communica-
tie, alle vormen van informatie in Nicaragua tracht te censureren.’
Het Forum stelde dat met dit initiatief ‘het regime van Daniel 
Ortega en Rosario Murillo niet alleen een bedreiging vormt voor 
journalisten en de media, maar ook voor de vrijheid van  
meningsuiting van alle Nicaraguaanse burgers, binnen en buiten 
het land.’
Een dag na de presentatie van de wet werd per presidentieel de-
creet de Nationale Strategie voor Cyberveiligheid vastgesteld. 
Elisio Núñez Morales, advocaat en politiek analist, zei hierover: 
‘Beide instrumenten zijn complementair aan elkaar. Het decreet 
wordt gebruikt om de telefoonmaatschappijen te controleren en 
met die kennis en macht de Wet op Cyberdelicten toe te passen, 
die op zijn beurt zal worden gebruikt om op gerichte wijze indivi-
duen te controleren.’

Tot slot heeft Ortega stappen gezet om levenslange gevangenis-
straf te introduceren voor haatmisdrijven. Dit betekent een 
wijziging van de grondwet. Hij wil hiermee een wet introduceren 
die lijkt op de ‘Wet tegen Haat, voor Vreedzame Samenleving en 
Tolerantie’, die in 2017 in Venezuela werd aangenomen. Op 10 
november stemde de Nationale Assemblee in de eerste zitting 
over de grondwetwijziging, waarin het plan werd aangenomen 
met 70 stemmen voor, 15 tegen en drie onthoudingen. In januari 
moet het parlement nogmaals over de wetswijziging stemmen, 
waarna, bij goedkeuring, de wet van kracht zal worden. 
Volgens de overheid is er steun voor een dergelijke wet, die een 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht impliceert. Vice-presi-
dente Rosario Murillo liet op 20 oktober weten: ‘We hebben 2,7 
miljoen handtekeningen die het voorstel onderschrijven om in 
Nicaragua de maximumstraf in te stellen voor haatmisdrijven en 
andere ernstige misdrijven.’ Ze vervolgde: ‘2.700.000 handteke-
ningen ter ondersteuning van het voorstel om de maximale straf 
anders dan de doodstraf vast te stellen […]’. De interpretatie over 

wie er voor een dergelijke straf in aanmerking komt, is in handen 
van de overheid. 

De voorstellen baren ook de internationale gemeenschap grote 
zorgen. In haar resolutie van 7 oktober jl., waarin wordt opge-
roepen tot sancties als Nicaragua de wetten goedkeurt, schreef 
het Europees Parlement: ‘[…] dat deze wetsvoorstellen duidelijk 
bedoeld zijn om fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van 
meningsuiting, zowel online als offline, de vrijheid van vereniging 
en de godsdienstvrijheid te begrenzen, de civiele ruimte voor Nica-
raguaanse burgers verder te beperken en totalitaire controle uit te 
oefenen over de Nicaraguaanse burgers, mediakanalen, het maat-
schappelijk middenveld en mensenrechtenorganisaties, zonder enige 
vorm van checks-and-balances en met een grote beoordelingsvrij-
heid bij de tenuitvoerlegging, door op al hun activiteiten toezicht te 
houden, met de nadruk op politiek, arbeids- en economisch gebied 
[…] dat deze wetten, indien aangenomen, een ernstige schending 
zouden vormen van de rechten en fundamentele vrijheden die zijn 
verankerd in de Nicaraguaanse grondwet, en allemaal erkend zijn 
in de internationale overeenkomsten, convenanten en verdragen 
waarbij Nicaragua partij is’. 

Welke acties het Europees Parlement en de internationale ge-
meenschap zullen ondernemen nu de wetten werkelijkheid zijn 
geworden, en welke gevolgen ze gaan hebben voor bijvoorbeeld 
organisaties als de Stedenband, is nog ongewis. We blijven het 
nieuws (voor u) volgen.

Bronnen: La Prensa (17 en 30 september 2020); CNN Español (1 
oktober 2020); Forbes Centroamerica (1 oktober 2020); Cubanet.
org (7 oktober 2020); resolutie van het Europees Parlement (7 okto-
ber 2020); El Confidencial (1 en 14 oktober 2020); El 19 digital (15 
en 20 oktober 2020); Trouw (17 oktober 2020); La Gaceta – Diario 
Oficial (19 oktober 2020); France24.com (28 oktober 2020), infor-
matie van de Nicarguaanse Ambassade in Nederland (30 oktober 
2020) en Despacho505 (10 november 2020).  <<
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Een impressie uit het leven in Nicaragua
Een wat bijzondere bijdrage deze keer, want eigenlijk leeft Ineke de Groot, ‘onze vrouw in San Carlos’, 
nu een beetje tussen wal en schip; een kort bezoek aan familie in Nederland afgelopen maart resulteerde 
in aan langdurig verblijf hier, vanwege Corona. De contacten met San Carlos zijn frequent, maar 
allemaal via de digitale snelweg. Een impressie uit Nederland, maar ook over Nicaragua.

‘Pas maar op daar in Europa, met dat virus!’

Door: Ineke de Groot

En ik was nog wel gewaarschuwd… Op 6 maart jl. vertrok ik ’s 
ochtends met een taxi vanuit San Carlos richting de grens van 
Nicaragua met Costa Rica. Mijn vlucht naar Amsterdam vertrok 
’s avonds vanuit San José - ik zou een familiebezoek brengen aan 
Nederland. Toen ik Nicaragua lopend verliet met mijn koffers om 
de paar honderd meter naar het Costa Ricaanse grensgebouw te 
overbruggen, zei de douanebeambte – een bekend gezicht uit San 
Carlos - tegen me: ‘Pas maar op daar in Europa met dat virus! 
Straks kun je niet meer terug...’ Toen dacht ik nog dat het allemaal 
wel wat mee zou vallen.
Maar in die tweede week van maart gingen de ontwikkelingen 
supersnel: op de 11e maart werd COVID-19 tot een wereldwijde 
pandemie verklaard. Mijn tournee in Nederland langs familie en 
vrienden kwam plots tot stilstand op vrijdag 13 maart (!) bij een 
zus en zwager, waar ik oorspronkelijk slechts 24 uur zou door-
brengen. Feestjes gingen niet meer door, events werden afgelast. 
Het dringende advies was: blijf zitten waar je zit. Dat advies heb 
ik opgevolgd en mijn terugreis heb ik uitgesteld. Tot op heden.
Op het moment dat hier de pleuris (letterlijk) uitbrak, was er in 
Nicaragua en de omliggende landen nog geen enkel geval van 
besmetting met het coronavirus. Maar daar kwam na een paar 
weken helaas ook al snel verandering in. Terwijl alle andere 
Midden-Amerikaanse landen allerlei maatregelen namen om hun 

bevolking te informeren en te beschermen, bleef het opvallend 
stil aan de kant van de Nicaraguaanse regering. Lang werd het 
gevaar van de pandemie niet onderkend en zelfs ontkend, en tot 
nu toe zijn er in Nicaragua officieel (volgens de regeringscijfers) 
iets meer dan 150 mensen aan het coronavirus overleden. Een 
onafhankelijke burgerorganisatie heeft het echter over duizenden 
doden – en dat is misschien nog maar het topje van de ijsberg. 
Ondertussen werk ik net als zovelen virtueel, ‘thuis’ vanachter 
mijn laptop en op afstand. Contact met San Carlos en de San-
carlenen gaat via de mail en telefonisch. De mensen daar nemen 
vaak zelf hun voorzorgsmaatregelen qua hygiëne en afstand 
houden; kinderen zijn een tijdlang van school thuisgehouden.  
Door de Europese partnersteden – waaronder Groningen – is 
samen met partners in San Carlos een projectvoorstel opgezet 
en gefinancierd in de strijd tegen COVID-19. In San Carlos en 
de regio Río San Juan lijkt het relatief nog mee te vallen met de 
besmettingen, vergeleken met andere regio’s in het land – maar 
ook in onze zustergemeente vallen slachtoffers. De capaciteit 
van het regionale ziekenhuis in San Carlos is beperkt en het hele 
gezondheidszorgsysteem in Nicaragua is niet te vergelijken met 
dat van ons hier in Nederland. Voor de meeste mensen in armere 
landen zoals Nicaragua geldt nu eenmaal dat ze zijn aangewezen 
op de voorzieningen in eigen land – ik houd mijn hart vast voor 
hen. Hopelijk krijgen we de pandemie er snel onder! 

Ineke de Groot COVID-voorlichting in San Carlos
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¡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

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 en hoofdredactie 
Muriël Duindam
Fotografie ASODELCO, Luis Orozco
Maaike Bolhuis, Muriël Duindam 
Ineke de Groot, Martijn Horst
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We sluiten met elkaar een roerig en volkomen onverwacht jaar 
af. Wie had begin 2020 gedacht dat de wereld gedurende het jaar 
constant veranderde, dat we tegen dezelfde problemen, angsten 
en uitdagingen aan zouden lopen en dat we elkaar, misschien wel 
meer dan ooit, nodig bleken te hebben?
We hopen dat 2021 voor iedereen betere tijden zal brengen. Dat 
het een jaar wordt waarin we elkaar weer mogen ontmoeten, din-
gen samen kunnen doen, activiteiten kunnen organiseren, elkaar 
weer mogen omhelzen…
Voor nu hopen we bij de Stedenband dat iedereen, ondanks alle 
beperkingen in Nederland en Nicaragua, (h)eerlijke feestdagen 
kan vieren, in gezondheid, zonder angst en met het vertrouwen in 
elkaar. Dat we kunnen uitkijken naar een gezamenlijke toekomst, 
waarin we solidair met elkaar blijven, met en van elkaar blijven 
leren en we met elkaar het vuurtje van de wereld laten branden.
 

Zoals elk jaar is het kantoor rond de kerstperiode gesloten. Dat 
is dit keer van donderdag 17 december 2020 tot en met zondag 3 
januari 2021.
Daarna is het kantoor weer bereikbaar van maandag tot en met 
woensdag. Omdat het motto ‘werk thuis’ nog steeds van kracht is, 
zal ook het Stedenbandkantoor vanuit huis worden bemand. Voor 
een persoonlijke afspraak kunt u contact opnemen via sancarlos@
groningen.nl of via 050-3676169.

We wensen u prachtige feestdagen en een gezond  
en gelukkig 2021!

Kerstvakantiesluiting Stedenband


