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Platformnieuws

Locoburgemeester Estelí opent fototentoonstelling in Franciscus
en Clarakerk
door: Leonie Zweekhorst

Afgelopen jaar besloot Evelien van Kalmthout, een half jaar als vrijwilliger te gaan werken in Estelí. Zij werkte
daar bij de Ecokids, een jeugdgroep die zich bezig houdt met natuur en milieu en ze onderhield daarover
contact met de Delftse Natuurwacht. Ook maakte zij een fotoreportage
van kerkgebouwen en geloofsbeleving in Estelí . In Delft werden daarover
door Fred Hammers foto’s gemaakt. Van de foto’s maakte de
Vierhovenkerk een tentoonstelling en het resultaat hangt nu in bruikleen
in de voorhal van de Franciscus en Clarakerk. De tentoonstelling wordt op
28 juni om 17.30 uur geopend door Melania Peralta, locoburgemeester van
Estelí. Verder is de tentoonstelling te bezichtigen voor en na de liturgische
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 015 2151050. Adres: Franciscus en Clarakerk, Raamstraat
78. Inmiddels is er vanuit Estelí belangstelling getoond voor een kerkenband met een kerk in Delft. Wie weet
inspireert de tentoonstelling wel tot het aanknopen van nieuwe contacten.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Rode Kruis zoekt samenwerking met Estelí
door: Harrie Oostingh

Het Rode Kruis Delft, Wateringen en Kwintsheul heeft onlangs besloten samenwerking te zoeken met Estelí.
De aanleiding hiervoor is de wens om ook als afdeling zelf actief te zijn op het vlak van internationale
samenwerking en dat dit mooi aansluit bij de bestaande activiteiten van de Stedenband. Er is al contact
gezocht met het Rode Kruis in Estelí en er wordt gezocht naar een project dat concrete resultaten heeft en
zichtbaar is. Vanuit de Stedenband wordt waar nodig ondersteuning verleend bij het leggen van de contacten
en uitvoering van dit project.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

PraatMEE! in de steigers
door: Pierre Hardy

PraatMEE! de Delftse versie van het kinderparticipatieproject in Estelí begint
langzaam maar zeker vorm te krijgen. Na de zomervakantie gaan diverse scholen,
en buitenschoolse opvangen aan de slag met het thema kinderrechten. Dit moet
uiteindelijk leiden tot een serie muurschilderingen en een aantal korte films die in
het Filmhuis vertoond worden. De deelnemers verdiepen zich in hun eigen
situatie en de omstandigheden van de kinderen in Estelí. Aan de hand daarvan
maken de basisschoolleerlingen muurschilderingen in de stad en de leerlingen
van het voortgezet onderwijs een aantal korte filmpjes. PraatMEE! wordt op
kinderrechtendag (20 november) feestelijk beëindigd met allerlei activiteiten.

_____________________________________________________________________________________________

Scholenband

Nicaragua op de Margrietschool
door: Pierre Hardy

Woensdag 5 juni vond er op de Margrietschool (onderdeel
van de Freinetschool) het Zomerfeest plaats met als thema
verre landen. Omdat de Margriet een scholenband heeft met
de Maria Llanesschool in Estelí lag het voor de hand dat er
ook voor Nicaragua gekozen zou worden. In de klas van de
Platanen werd ter voorbereiding een gastles gegeven door
Natasja Hemker, een leerlinge van de Freinetschool die
afgelopen zomer in Estelí was. Dat inspireerde tot een aantal
tekeningen die binnenkort naar de zusterschool gestuurd
zullen worden. Ook werden tijdens de technieklessen
Nicaraguaanse huisjes gemaakt. Op de dag zelf werden er
Piñata’s beschilderd, figuren van papier-maché, gevuld met
snoep, die later dit jaar stukgeslagen zullen worden. Andere klassen hadden Rusland, Indonesië en Argentinië
gekozen. Het mooie weer en de inzet van ouders en leerkrachten maakten het tot een zeer geslaagde dag.
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Nederlandse pianist op bezoek in Estelí
door: Pierre Hardy

In het kader van het dertigjarig bestaan van de
stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua organiseerde
de Nederlandse ambassade in Nicaragua een tournee van de
jazzpianist Colijn Buis. Op zijn tocht deed hij ook Estelí aan.
Daar werden in samenwerking met het Casa de Tercer
Mundo (het kantoor van de stedenbanden met Estelí) en
het Casa de Cultura (cultuurafdeling gemeente Estelí) een
workshop en een concert georganiseerd. Tijdens de
workshop werd met locale muzikanten van gedachten en
muzikale ideeën gewisseld. Het concert de volgende dag
werd een swingend hoogtepunt van het korte maar
intensieve bezoek van Colijn Buis aan Estelí. Er wordt intussen naar mogelijkheden gezocht om zijn muzikale
ervaringen te delen door middel van een concert of een workshop hier in Delft.
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Locoburgemeester Estelí op bezoek
door: Pierre Hardy

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni komt een kleine delegatie uit Estelí op bezoek in Delft. Locoburgemeester
Melania Peralta wordt vergezeld door Maria Adela, medewerkster van het stedenbandenkantoor en Emilio
Lazuna, docent duurzame energie aan FAREM, een van de hogescholen in Estelí. Naast Delft worden ook nog
andere zustersteden van Estelí bezocht: Bielfeld (D), Sheffield (GB) en San Feliú (SP). In Delft is er een
ontmoeting met burgemeester Bas Verkerk en is er verder onder andere overleg met de gemeente Delft, de
Stichting Stedenband Delft-Estelí en de TU-Delft. Ook zijn er ontmoetingen met platformdeelnemers.
_____________________________________________________________________________________________

Kort nieuws
- Het Stanislascollege heeft een debatwedstrijd in de gemeenteraad gewonnen en het daarmee verdiende
bedrag van €250 beschikbaar gesteld voor de zusterschool in Estelí.

- De Stedenband gaat weer meedoen aan de Rabo-sponsorfietstocht. Op 22 september kunt u weer een
extraatje voor bij elkaar trappen voor Estelí. Afstanden 30 en 60 km, maar nog tijd genoeg om te trainen. In de
volgende nieuwsbrief meer hierover.
- Het stedenbandkantoor in Estelí heeft een prijs gewonnen voor het beste korte videofilmpje in een
competitie die door de Nederlandse ambassade was georganiseerd naar aanleiding van het dertigjarig
bestaan van de stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua. De filmmaakster uit Estelí wist het beste in een
korte film te verbeelden wat een stedenband inhoudt.
_______________________________________________________________________________________

Activiteiten

Agenda
28 juni-sept.:
27 en 28 juni:
28 juni:
Sept/okt/nov:

Fototentoonstelling Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 78.
Bezoek locoburgemeester van Estelí
Broodmaaltijd Raamstraatkerk, 17.30 tuinzaal pastorie aan de Raamstraat
PraatMEE! Kinderrechtenproject

________________________________________________________________________________________

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/.

Kinderrechtenproject in Estelí

