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Platformnieuws

PraatMEE! Van start
door: Ria van Oostveen

Maandag 16 september begint muurschilder Yafeth uit Estelí met
een serie muurschilderingen in Delft. Twaalf organisaties hebben zich
aangemeld voor deelname aan ‘PraatMEE!’, het project van de
stedenband Delft-Estelí over kinderrechten dat loopt t/m november.
In Estelí staan kinderrechten dit jaar centraal in een groot project dat
o.a. door de Europese Unie gesteund wordt. Duizenden kinderen
praten met elkaar over kinderrechten en met name over het recht op
een eigen mening en op participatie in de maatschappij. Daarna
verwerken ze de resultaten in muurschilderingen, film of theater.
De stedenband Delft-Estelí, vindt het belangrijk dat ook kinderen in
Delft nadenken over kinderrechten en hierover muurschilderingen
maken. Daarvoor hebben we muurschilder Yafeth uit Estelí
uitgenodigd om met de Delftse kinderen te komen schilderen. Kinderen van 4 basisscholen, 5
kinderopvangorganisaties en van de Delftse Natuurwacht gaan meedoen. Na een gastles door de Stedenband
en UNICEF maken de kinderen tekeningen naar aanleiding van het besprokene: wat vinden zij, hoe moet de
toekomst eruit zien en hoe kunnen zij daaraan bijdragen? Yafeth maakt van de tekeningen een ontwerp.
Daarna gaan de kinderen onder zijn leiding aan de slag.
Op 20 november, internationale kinderrechten wordt het muurschilderproject afgesloten met een feestelijke
wandeling van Delftstede, langs de gemaakte schilderingen, naar speeltuin het Westerhonk. We proberen een
skypeverbinding te maken met Estelí, zodat de kinderen aan elkaar kunnen laten zien wat zij hebben gedaan
en geleerd.
Een ander onderdeel van ‘Praat Mee’is een filmproject. Twee middelbare scholen (Stanislas Westplantsoen en
Grotius) gaan korte filmpjes maken over ‘het recht op een eigen mening’, onder leiding van filmmaakster Kim
Schonewille. Op 22 november worden deze vertoond tijdens een speciale voorstelling in Filmhuis
Lumen.
U kunt ‘PraatMEE!’ volgen op Facebook
__________________________________________________________________________________
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De stem van kinderen in Nicaragua
door: Harrie Oostingh

Sinds 2012 wordt met steun uit Delft het project kinderparticipatie in Estelí ondersteund. Dit project geeft
kinderen een stem door diverse vormen van kunst. Een verslag van een bezoek van Harrie Oostingh aan dit
project:Op woensdag 21 augustus bezoeken we een buurtcentrum in het stadje Condega. Als we aankomen
rennen er al zo’n 70 kinderen rond in de verschillende lokalen. Een groep van 40 kinderen werkt aan een
schildering. Het thema is duurzaamheid. In groepjes van vier wordt gediscussieerd wat duurzaamheid
betekent en wordt er samen getekend. Al snel verschijnen de eerste kunstwerken met bomen, rivieren en
bergen. In een ander zaaltje staat een groep jongeren in een kring . De vraag is wat typisch is aan de cultuur in
Condega. Er wordt gepraat over de muzikanten uit de wijk, het aardewerk, de muurschilderingen, maar ook
het honkbal en maaltijden met bonen en rijst. Dan wordt er een groep de stad ingestuurd om mensen te

interviewen over de cultuur van de streek .In een andere
zaal staat een groep jongeren te dansen. Een paar komen
enthousiast op ons af. Dan pas besef ik dat de helft van de
groep doof is en meedanst op gevoel, door te kijken naar
de anderen. Het is een vrolijke boel. Ouders en aanwezige
leerkrachten zijn enthousiast dat de kinderen na schooltijd
activiteiten doen die hen op een creatieve manier
stimuleren na te denken over hun plaats in de
maatschappij.
Kunstenaars die meewerken aan het project wijzen op een
ander resultaat, kinderen maken door hun werk duidelijk
wat zij vinden. Ze worden niet vaak gehoord in Nicaragua,
maar nu krijgen ze een stem. Een voorbeeld: In het plaatsje San Nicolas werd kinderen gevraagd een
muurschildering te maken over wat zij wilden voor hun stad. Ze tekenden een prachtige speeltuin.
Tijdens de onthulling door de burgemeester legden ze aan het publiek uit dat San Nicolas geen plek heeft voor
kinderen, alleen een veldje om paarden vast te binden. De burgemeester zag zich gedwongen om iets te doen
en dit jaar werd een nieuw speelplein feestelijk geopend.
Op onze website is binnenkort meer te lezen over het bezoek van Harrie Oostingh aan Estelí.
__________________________________________________________________________________
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22 september: Rabo sponsorfietstocht
door: Pierre Hardy

De stedenband Delft-Estelí kan met deze gezellige fietstocht geld verdienen voor het kinderrechtenproject dat
we in Delft én in Estelí uitvoeren. Steun ons en fiets mee. Meedoen=geld verdienen! Voor elke deelnemer
stort de bank € 10,00 (30 km) of € 20,00 (60 km of wielerroute) op onze rekening.
Dit jaar gaan we voor de € 500! Daarom moeten we met zoveel mogelijk mensen meedoen.
We starten die zondag om 11 uur. Aanmelden en inlichtingen: info@delft-esteli.nl
Op de website van de Rabobank vind je meer informatie.
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Opnieuw vrijwilliger naar Estelí
door: Joost Maarschalk

Joost Maarschalk neemt een jaar vrij tussen school en verdere studie om o.a. beter Spaans te leren: vijf
maanden als vrijwilliger in Estelí en daarna in Spanje:
“In eerste instantie wil ik de Nicaraguaanse bevolking gaan helpen. Dit zal ik gaan doen door deel te nemen
aan een project. Er zijn verschillende soorten projecten. Deze projecten zullen verdeeld worden over een
groep van ongeveer 15 jongeren uit Duitsland en mij. Het project waar ik aan mee ga doen kan van alles zijn.
U moet bijvoorbeeld denken aan: werken op scholen, sporten met kinderen/mensen met een beperking,
werken op een koffieplantage etc.
Ten tweede zal ik mij gaan inzetten voor de stedenband tussen Delft en Estelí. Deze steden proberen al
geruime tijd dezelfde soort activiteiten te ondernemen. Zo
is er een fototentoonstelling geweest in de Vierhovenkerk
over een kerk in Estelí en hebben de leerlingen van het
Stanislas college enkele jaren contact gehad met de
leerlingen van het college in La Concordia bij Estelí. Er zijn
nog veel meer van dit soort connecties. Echter, vele van
deze connecties lopen wat stroef of zijn door de jaren heen
verwaterd.
Ik ga ook naar Nicaragua om dit soort banden tussen Delft
en Estelí te versterken. Ik heb er zin in! Jullie horen snel van
mij! Groeten, Joost Maarschalk.”
De school in La Concordia
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Estelí

Fototentoonstelling Raamstraatkerk tot
door: Leonie Zweekhorst

De tentoonstelling “Kerken en kerkbeleving in Delft en Estelí” met foto's die Eveline van Kalmthout en Fred
Hammers maakten is nog tot 30 september te zien. Tijdens haar bezoek aan Delft opende de
locoburgemeester van Estelí, Melania Peralta, deze tentoonstelling. Pastoor Bolmer heette haar en twee
medewerkers uit Estelí van harte welkom in de parochie waar al jaren aandacht is voor de stedenband met
Estelí. Hij onderstreepte het belang om ook parochiegrenzen naar andere landen te verleggen en christen zijn
samen te beleven.
Mevr. Peralta sprak voor de leden van de maaltijdgroep en
gasten haar sympathie, dank en bewondering uit voor de
jarenlange samenwerking. Het was een grote verrassing dat
zij tijdens de gezellige Estelí-maaltijd vier personen die de
kerkenmaaltijd al jaren organiseren, een erespeld van Estelí
overhandigde: Geertje Verre, Eva van Arkel, Corrie van der
Meer en Hans Meijer, de pianist. De collecte voor
kinderprojecten in Estelí bracht 135 euro op.
De tentoonstelling is te bezichtigen voor en na de diensten op
zaterdag 18.30u en op zondag 10.30u. Verder op dinsdag- en
donderdagmiddag van 13.30u tot 15.30u (aanbellen bij de
pastorie naast de kerk). Voor een ander tijdstip kunt u bellen
naar 2151050. Adres: Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 78.
De volgende Estelímaaltijd die voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats op vrijdag 27 september om 17.30u.
Pastorie Raamstraat 78. U kunt zich opgeven bij Geertje Verre tel. 2132514.
___________________________________________________________________________________________________

Agenda
28 juni-sept: Fototentoonstelling Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 78.
22 september: Rabo-sponsorfietstocht.
27 september: broodmaaltijd om 17.30u. Pastorie Raamstraat 78.
Sept/okt/nov: PraatMEE! Kinderrechtenproject. Op verschillende locaties in Delft.
________________________________________________________________________________________

Afmelden
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door het platform Stedenband Delft - Estelí. U kunt zich afmelden voor deze Nieuwsbrief door een
e-mail te sturen naar info@delft-esteli.nl of via ons kantoor: Stedenband Delft-Estelí, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, tel. 0152121686 (woensdag 11-14 uur) . Voor meer informatie, zie onze website http://www.delft-esteli.nl/.

