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Dit is een uitgave van het Platform Stedenband Delft-Estelí. Wilt u contact met een van de schrijvers
of deelnemende organisaties neem dan contact op met ons kantoor: info@delft-esteli.nl of tel. 0152121686
_______________________________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Bijeenkomst platform Delft-Estelí
door: Pierre Hardy

Maandag 17 september zal de volgende bijeenkomst van het Platform Stedenband Delft-Estelí plaatsvinden.
Het platform bestaat uit een aantal organisaties die ieder op hun eigen wijze een bijdrage willen leveren aan
de vriendschap tussen Delft en Estelí. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis op de markt en begint om
17.30 uur. Mensen of groepen die geïnteresseerd zijn in het werk van het platform of de groepen die hieraan
deelnemen zijn welkom.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Doe mee met de sponsorfietstocht
door: Ria van Oostveen

Op zondag 23 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. We kunnen met deze
gezellige fietstocht geld verdienen voor Estelí. Steun de stedenband Delft-Estelí en fiets ook mee!
Meefietsen = geld verdienen!
Er kunnen twee afstanden gefietst worden: 30 en 60 km. Voor iedereen
die namens de Stedenband meefietst, stort de bank respectievelijk €
10,00 of € 20,00 in onze kas. Met dat geld steunen we het
Kinderparticipatieproject in Estelí. We willen natuurlijk met zoveel
mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de eerste plaats
door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te
mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en
oma’s. Iedereen die namens de stedenband deelneemt levert geld op.
Aanmelden
Meld je dus snel aan bij info@delft-esteli.nl Vermeld ook met hoeveel
personen je deelneemt. Aanmelden kan tot 20 september. Voor meer
informatie: www.rabobank-sponsorfietstocht.nl
Ook de Delftse Natuurwacht, die samenwerkt met de Ecokids in Estelí,
doet op 23 september mee aan de Rabo-sponsorfietstocht. De eerste
€100 sponsorgeld die zij bij elkaar fietsen is voor de Ecokids in Estelí.
DNW heeft nu een aanvraag ingediend bij het stimuleringsfonds (zie
volgende artikel) voor verdubbeling van het opgehaalde bedrag. Na 16
september zal het SSDE-bestuur deze en andere aanvragen beoordelen.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Stimuleringsfonds
door: Harrie Oostingh

De Stedenband Delft Estelí bestaat uit groepen in Delft en Estelí die op basis van gelijkwaardigheid en
gedeelde interesses samenwerken. De SSDE (Stichting Stedenband Delft – Estelí) heeft een stimuleringsfonds
in het leven geroepen en wil daar mee bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden een impuls geven.

Het stimuleringsfonds kan een bijdrage leveren (maximum €250) aan een activiteit met als doel de
samenwerking tussen groepen in Delft en Estelí te versterken. Om aanspraak te kunnen maken op het fonds
kan een kort (max. 2 A4) voorstel ingestuurd worden tot 16 september. Uit de inzendingen wordt een selectie
gemaakt van groepen die een ondersteuning ontvangen. Inzenders ontvangen voor 23 september een uitslag
over de beslissing. Vragen over de voorwaarden kunnen gestuurd worden naar info@delft-esteli.nl
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Nootdorpse vrijwilliger naar Estelí
door: Ria van Oostveen

Evelien van Kalmthout (op de foto staand 5e
van rechts) is een Nootdorpse die net haar
VWO-diploma op zak heeft. Ze is 11 augustus
vertrokken om een half jaar vrijwilligerswerk
te gaan doen in Estelí. Zij zal gaan meewerken
bij de projecten Ecokids en Mujeres
Ambientalistas (Milieuvrouwen).
Evelien zal regelmatig via de website
http://evelienvan.waarbenjij.nu/ verslag doen
van haar leven in Estelí. Zij is er samen met
een groep van 20 Duitse jongeren die in het
kader van het programma ‘Weltwärts’ een
jaar vrijwilligerswerk doen in Estelí.
Binnen de stedenband Delft-Estelí zijn er
plannen om vanaf augustus 2013 meer
Delftse jongeren de gelegenheid te bieden als
vrijwilliger naar Estelí te gaan. Meer informatie hierover bij Ria van Oostveen ( info@delft-esteli.nl ).
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Stage in Estelí
door: Luc van Duinen

Marie-Nour Negenman en ik hebben over een periode van drie maanden onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van de toepassing van duurzame energie in Estelí. Het onderzoek begon zeer breed,
professoren van de universiteit FAREM in Estelí wisten nog niet welke technologieën het beste toepasbaar zijn
in de provincie en over de technologie 'Micro-Hydropower' werd gedacht dat deze in Estelí al helemaal niet
toepasbaar is. Na meerdere bezoeken aan NGOs, het ministerie van energie en mijnen, organisaties en
specialisten hebben wij ons onderzoeksverslag kunnen schrijven.
Marie-Nour en ik zijn o.a. met een crossmotor van de Casa del Tercer Mundo de bergen rond San Nicolas
ingetrokken om de meest afgelegen dorpjes (zonder elektriciteit) met kleine stroompjes water in de buurt te
bestuderen. Met de hulp van gedetailleerde kaarten van de omgeving en een uitvoerige analyse van de
omstandigheden (denk aan hoogteverschillen, temperaturen, debietwaardes, etc.) werd een geschatte flow
duration curve met exceedance levels opgezet om de technische haalbaarheid te bepalen van het stroompje
water om iedereen in het dorpje van elektriciteit te voorzien.
De resultaten zijn te vinden in ons verslag, dat te vinden is op de website van de Casa del Tercer Mundo (link
onderaan). Het is de bedoeling dat vanaf November dit jaar nieuwe studenten van de TU Delft nogmaals
richting Estelí gaan om ons onderzoek te vervolgen, en dan met name voor het opzetten van een catalogus
van de mogelijkheden van micro-hydropower in de hele provincie.
Marie-Nour en ik hebben het erg naar onze zin gehad in Estelí, en ook de medewerkers van de Casa del Tercer
Mundo waren behulpzaam bij ons onderzoek.
Nicaragua is een prachtig land waar voor lage prijzen heerlijk gegeten kan worden, met erg mooie stranden en
bergachtige gebieden. De mensen zijn er erg vriendelijk en behulpzaam. Absoluut een plek om te bezoeken!
Het onderzoek is bij de volgende link te bekijken, al kan het eventjes duren om te openen - het is een groot
bestand. http://accion.europa-esteli.org/?p=1953&lang=en

_____________________________________________________________________________________

Scholenband

Scholenband Freinetschool vernieuwd
door: Pierre Hardy

Sinds kort zijn er een aantal mensen actief om de scholenband tussen
de Freinetschool Delft en de Maria Llanesschool in Estelí weer nieuw
leven in te blazen. De band tussen beide scholen dateert nog uit de
vorige eeuw, maar was de laatste jaren wat ingezakt. Er worden
plannen ontwikkeld om de leerlingen van verschillende locaties van de
Freinetschool van alles over Nicaragua en Estelí te leren. In het
bijzonder hoe het is om daar als kind te leven. Het is natuurlijk ook de
bedoeling dat de kinderen van beide scholen met elkaar in contact
zullen komen en allerlei informatie gaan uitwisselen.
De familie Hemker: vader Aart, moeder Carmen (die van Nicaraguaanse
origine is), Natascha en Nelson (leerlingen van de Freinetschool) waren
in Nicaragua op vakantie en hebben de gelegenheid aangegrepen om
naar Estelí te gaan en een bezoek te brengen aan de Maria
Llanesschool. Op de foto staan ze voor het stedenbandkantoor (Casa
del Tercer Mundo) in Estelí.
Op de school in Estelí is iedereen ook heel enthousiast om weer aan de
slag te gaan met de scholenband. Fátima Payan medewerkster van het
kantoor in Estelí zal ook waar nodig ondersteuning bieden.
We zullen u in de komende Nieuwsbrieven op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van de scholenband.
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Project kinderparticipatie in uitvoering
door: Fátima Payan

In het vlakbij Estelí gelegen dorp La Trinidad was in juni een ‘Aarde-markt’ door leerlingen van diverse
scholen voor BO en VO. Daarmee wilden ze medeleerlingen, maar ook ouders en familie hun ideeën laten
horen over milieuvriendelijk gedrag. Er waren dans- en muziekvoorstellingen, presentaties een toespraak van
de burgemeester, en een wedstrijd voor het meest originele recycle-kledingstuk.
Ook zijn er drie bijeenkomsten geweest over kinderparticipatie. In totaal namen daaraan 600 kinderen deel,
en vertegenwoordigers van de Comision de la Niñez, de gemeente, kerken, scholen en het Cultuurhuis. Aan de
volwassenen werd gevraagd na te denken hoe ze de konden zorgen dat de mening van kinderen beter
gehoord wordt en aan kinderen werd gevraagd welke mogelijkheden zij zien om hun stem te laten horen.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Lespakket
door: Ria van Oostveen

Voor de bovenbouw van Delftse basisscholen heeft de SSDE een leuk project te leen, bestaande uit 4 lessen
van elk 2 uur. De lesmaterialen zijn gemaakt door Tania Spaans, een Delftse leerkracht die in 2007 in Estelí is
geweest en daar het leven van enkele kinderen van dichtbij heeft gevolgd.
Scholen kunnen gratis de leskist met uitgebreide handleiding lenen. Reserveren kan per mail of telefonisch op
woensdagen tussen 10 en 15 uur.
___________________________________________________________________________________________________

Kort nieuws
Muurschilder
De eerste week van september (maandag 3 t/m vrijdag 7) is er weer een muurschilderes uit Estelí te gast in
Delft. Zij zal met scholieren een fleurige muurschildering aanbrengen op een muur van een flat op de hoek

Pootstraat/Krakeelpolderweg . Woningcorporatie "Woonbron" toonde belangstelling om mee te doen en zou
graag jongeren uit de wijk rondom de Krakeelpolderweg erbij betrekken. Woonbron financiert het
project. Het thema voor het ontwerp is: Kinderarbeid - kinderrechten. De jongeren bespreken met de
schilderes eerst het ontwerp. Daarna wordt er een week vlijtig geschilderd.
Boekenbende
Woensdag 7 oktober vindt er in DOK weer de jaarlijkse Boekenbende plaats met als thema Hallo wereld.
Kinderen uit Estelí hebben vragen gesteld aan Delftse kinderen, die per post naar kantoor zijn opgestuurd. Die
vragen, bijvoorbeeld over school, dagelijks leven en vrije tijd, kunnen dan tijdens de boekenbende worden
beantwoord door Delftse kinderen. Die antwoorden gaan dan weer terug naar Estelí.
Kantoor als nieuw
Dankzij de ondersteuning in natura ziet het kantoor van de SSDE weer als nieuw uit. ABN bank, Rabobank en
Ipse voorzagen ons van tafel, kasten, bureaustoelen, een computer, twee beeldschermen en een printer.
Waarvoor onze heel hartelijke dank!
_______________________________________________________________________________________

Activiteiten

Agenda
week 3-7 september: Muurschilder
16 sept: deadline stimuleringsfonds
17 sept: Platformvergadering om 17.30 op het stadhuis. NB: Is een week later dan oorspronkelijk gepland
23 september: Rabo-sponsorfietstocht
28 sept: Raamstraatkerk broodmaaltijd. Thema Fairtrade
7 okt: 12 – 17 uur DOK Boekenbende, thema Hallo Wereld, Kraam Estelí.
26 okt: Kerkenmaaltijd Raamstraatkerk:
30 nov: Kerkenmaaltijd Raamstraatkerk
__________________________________________________________________________________________

Reclame

Flor de Caña
Op zoek naar verkoopadressen van Fairtradewijn en –bier stuitte de werkgroep
Delft Fairtradegemeente op een Delfts verkooppunt van Flor de Caña, de
wereldberoemde rum uit Nicaragua: Slijterij de Wijnstok, Frederik Hendrikstraat 34
in de Wippolder. Delftenaren die door aankoop van Flor de Caña de Nicaraguaanse
economie willen bevorderen kunnen dus dichtbij huis terecht!

________________________________________________________________________________________

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/.

