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Platformnieuws

8 Maart internationale vrouwendag: En nu?
door: Trudy Davis

8 Maart is over de hele wereld Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt geëvalueerd hoe de
strijd voor vrouwenrechten en emancipatie verloopt en de tijd genomen om nieuwe ideeën en richtlijnen te
bedenken en uit te dragen. Zowel in Nederland als in Nicaragua is nog veel werk te doen. Daarom heeft de
Stedenband Delft-Estelí gekozen om samen met het 8 Maart comité van Delft en organisaties in Estelí het
komende jaar tot actie te komen en de weg naar emancipatie en rechten voor vrouwen, jong en oud, in Delft
en Estelí in te slaan. Met als doel, dat vrouwen uit Delft en Estelí zich meer bewust worden van de
omstandigheden waarin vrouwen in hun eigen omgeving en elders in de wereld leven. Lees verder
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In Memoriam

Theo Klomberg overleden
door: Pierre Hardy

Op 4 maart om 20.30 (Nicaraguaanse tijd) is in Managua, Pater Theo Klomberg rustig ingeslapen. 32 jaar
intensieve sociale betrokkenheid bij de arme bevolking van Nicaragua, dat is het unieke legaat van Theo. Het
nieuws van zijn overlijden werd direct door Rosario Murillo, de echtgenote van president Daniel Ortega op de
televisie meegedeeld. Het ziekenhuis stroomde vol met mensen die hem de laatste eer wilden bewijzen.

Theo Klomberg was geen onbekende in Delft, hij was bevriend met mensen van de stedenband, vertelde op
verschillende bijeenkomsten over zijn ervaringen in Nicaragua en deelde zijn uitgesproken visie over de
ontwikkelingen in dat land. Hierover schreef hij ook het boek ‘Meer dan een kus’.
Uit Chili gevlucht voor het regime van generaal Pinochet ging hij in 1981 naar Nicaragua om een bijdrage te

leveren aan de Sandinistische revolutie. Daar leefde hij al die tijd samen met de allerarmsten en stelde zich in
dienst van de gemeenschap, als pastoraal werker, als vraagbaak en probleemoplosser. Op zijn beurt werd hij
geïnspireerd door de armen en de dagelijkse strijd die zij voeren om te overleven. Het hielp hem zijn geluk te
vinden door los te komen van alle dingen die zogenaamd vast staan in je leven.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

De broodmaaltijdengroep van de Franciscus en Klarakerk
door: Leonie Zweekhorst

Zeer trouw blijven de deelnemers van de Estelí-groep van de Franciscus en Klarakerk in de Raamstraat iedere
laatste vrijdag van de maand bijeenkomen. De Stedenband Delft-Estelí en de contacten met groeperingen in
Delft staan steeds in de belangstelling, mede dank zij mensen die over Estelí komen vertellen.
Ria van Oostveen kwam bijvoorbeeld vertellen over Delft als Fairtrade gemeente, dat zijn gemeentes die
producten gebruiken die met eerlijke productie en eerlijke handel tot stand komen. Uit Nicaragua komen de
eerlijke producten koffie, bananen en cacao. Koffie die voor een eerlijke prijs, zonder kinderarbeid en via
legaal transport naar Europa komt. Op deze wijze werken de organisatie Fairtrade, de gemeente en de
Stedenband Delft-Estelí samen. Zij delen ook het kantoor in Delftstede aan de Phoenixstraat. Bij het verhaal
van Ria, stonden dan ook genoemde producten op tafel. De Raamstraatkerk wil in de toekomst graag het
certificaat Fairtrade kerk verkrijgen.
In februari jl. luisterden de deelnemers naar Elise van Kalmthout, coördinator van de ‘Ecokids’ bij de Delftse
Natuurwacht. Zij vertelde hoe ze hier in Delft, (in het gebouw van de Natuurwacht, achter de Papaver), met 3
leeftijdsgroepen kinderactiviteiten doen in, met en voor milieu en natuur.
Bijzonder is dat er nauwe banden zijn met Ecokids Estelí waar binnen het parallelproject aan kinderen geleerd
wordt hoe afval te scheiden en te recyclen. Kinderen in Estelí voeren in de wijken actie om papier, glas en gft
te scheiden en de kinderen werken mee aan het ophalen ervan. In Estelí had de afvalverwerking vaak geen
hoge prioriteit. Al jaren is er een nauwe band tussen de Ecokids hier in Delft en in Estelí, financieel
ondersteund door Delft en Bielefeld (Duitsland).
In april zal Evelien van Kamthout, dochter van Elise, vertellen over haar ervaringen. Ze kwam onlangs terug uit
Estelí van een stage van zes maanden bij het project Ecokids in Estelí. Ook heeft ze Padre Juan ontmoet,
pastoor van de Antoniusparochie in Estelí, die ook voor Delft geen onbekende is.
Dank aan Ria, Elise en Evelien voor hun komst en dank aan Geertje, Corrie en Eva die iedere maand weer
zorgen voor een gezellige lunch. Dank aan de deelnemers die ook iedere maand een collecte houden voor
kinderdoelen in Estelí waardoor iedere maand mooie bedragen een mooie bestemming kunnen vinden.
De maaltijden staan open voor iedereen. U bent van harte welkom. Volgende data zijn 5 en 27 april.
Graag even een mailtje naar geertjeverre@ziggo.nl of bel 0152132514.
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Platformnieuws

Fairtrade met ingrediënten uit Nicaragua in Delft
door: Ria van Oostveen

Koffie:
Café de origen diverse grootverpakkingen: Wereldwinkel
FTO Koffie Aroma 250 gr: COOP, Dirk, Jumbo, Plus, Wereldwinkel
FTO Espresso gemalen 250 gram: Wereldwinkel, Ekoplaza
FTO Koffie Superior 250 gram: Jumbo
FTO Koffie Indio bonen 250 gram: Plus, Wereldwinkel
caffeinevrij 500 gram: Plus
caffeinevrij 250 gram: Plus
caffeinevrij pads (36 stuks): Plus
Chocolade:
pure Chocolade, Steranijs en Sesam 100g Jumbo en Plus
Redbeans:
Bio De Luxe Snf 12x250g: C1000
Pindakaas:
Jumbo, Plus, C1000
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Fototentoonstelling
Vierhovenkerk
De Vierhovenkerk organiseert vanaf 28 april een kleine
fototentoonstelling met foto’s van een kerk in Estelí en een
kerk in Delft. De foto’s in Estelí zijn gemaakt door Evelien
van Kalmthout en de foto’s in Delft door Fred Hammers.
Doelstelling van de tentoonstelling is:“De wereldwijde kerk
van Christus zichtbaar maken voor de parochie- en
gemeenteleden te Estelí en Delft.”Eén van de middelen is
het uitwisselen van foto’s van twee kerkgebouwen in Estelí
en Delft.
___________________________________________________________________________________________________

Activiteiten

Agenda
5 en 27 april:
28 april:

Kerkenmaaltijd Raamstraatkerk
Fototentoonstelling Vierhovenkerk
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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/.

