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VOORWOORD; PARTICIPATIE, DRAAGVLAK EN ZICHTBAARHEID 

 

 

Het jaar 2013 was een uitzonderlijk jaar voor de Stedenband Delft – Esteli. Het was een jaar 

dat gekenmerkt werd door nieuwe ideeën, veel activiteiten en vooral veel enthousiasme en 

steun onder de Delftse bevolking.  

 

Een aantal belangrijke hoogtepunten waren; de consolidatie van het Platform Delft – Esteli, 

met deelname van tien organisaties uit Delft; een succesvol tweede jaar van het 

kinderparticipatieproject in Nicaragua, waardoor ruim 1300 kinderen werden bereikt; het 

bezoek van de locoburgemeester van Esteli aan onze stad; het Project PraatMEE! waaraan 

ruim 700 jongeren en 16 scholen en verenigingen in Delft deelnamen; en (ondanks de 

economische crisis) een toename van inkomsten uit fondswerving.  

 

Deze activiteiten bleven niet onopgemerkt. De Stedenband was in 2013 zeer zichtbaar in de 

lokale pers en bovendien is er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van communicatie, 

waaronder Facebook en Twitter.  

  

Een belangrijk moment voor de toekomst van de Stedenband was de bespreking van de 

begroting van de gemeente Delft op 7 november 2013, met daarin een voorgenomen 

bezuiniging op de Stedenband. Dankzij de steun van zeven politieke partijen is deze 

bezuiniging omgebogen in een geleidelijke afbouw over de komende drie jaar die ons in 

staat stelt om ons voor te bereiden op een financieel meer onzekere toekomst. Wat ons 

vooral blij maakte was dat deze politieke steun vanuit zeer diverse politieke hoek kwam, wat 

bevestigde dat het draagvlak voor de Stedenband breed is.  

 

Al deze dingen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de steun zo’n 50 vrijwilligers die 

een stukje van hun vrije tijd hebben gegeven voor de samenwerking met Estelí.  

 

Meer over de activiteiten en resultaten van de Stedenband in 2013 in dit verslag.  

 

Ik wens u veel leesplezier.  

 

  
Harrie Oostingh 

Voorzitter Stichting Stedenband Delft – Esteli.  
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HET PLATFORM DELFT – ESTELI  

 
 

In maart 2012 richtten een aantal groepen in Delft die samenwerken met partners in Estelí 

het Platform Stedenband Delft-Estelí op. Het platform fungeert als ontmoetingsplek voor 

deze groepen. Ze wisselen er ervaringen uit, delen kennis en werken ook samen op 

bepaalde thema’s en in projecten. Ook is de zichtbaarheid van de activiteiten vergroot met 

een gezamenlijke Nieuwsbrief en een (verbeterde) website en publicaties in de Delftse pers. 

Het Platform geeft de stedenband tussen Estelí en Delft een nieuwe impuls. De 

samenwerking in het Platform geeft Delftse groepen en organisaties meer slagkracht in de 

publieksacties naar de Delftse bevolking. Een bijkomend voordeel is dat de communicatie 

met Estelí ook makkelijker loopt als die niet vanuit allemaal verschillende plekken in Delft op 

Estelí wordt afgevuurd. 

 

Deelnemers aan het Platform zijn: de gemeente Delft, Stichting Stedenband Delft Estelí 

(SSDE), Vierhovenkerk, Raamstraatkerk, Stanislascollege, Fairtrade Werkgroep Delft, de 

Papaver, de Natuurwacht en de TU-Delft. Daarnaast zijn er groepen die wel contact houden 

met het Platform, maar er geen deel van uitmaken. In 2013 heeft de plaatselijke afdeling van 

het Rode Kruis in Delft bezien of een samenwerkingsproject met het Rode Kruis in Estelí 

mogelijk was. 

 

In het Platform worden de activiteiten van de deelnemers besproken en waar mogelijk wordt 

samengewerkt. Daarvoor zijn in 2013 vier samenwerkingsthema’s gekozen: het 

Kinderparticipatie-project PraatMEE!; samenwerking met kerken in Estelí; samenwerking met 

Fair Trade boeren in Estelí; en het stimuleren van betrokkenheid van ondernemers in Delft.  

 

Deelnemers aan het Platform fietsten mee met de Rabobank sponsortocht Tenslotte bood 

het Platform support aan een groep Delftse TU-studenten die in Estelí een stageproject 

deden en aan een vrijwilliger die een aantal maanden in Estelí vrijwilligerswerk deed. 

 

Het Platform heeft in 2013 zeven maal vergaderd. Waar onder één keer gezamenlijk met de 

locoburgemeester en haar delegatie uit Estelí.  

 

Het platform is open voor nieuwe groepen die willen samenwerken met Estelí. Het is een 

ideale plek om inspiratie op te doen en te leren van anderen.  

Het platform Delft-Estelí wordt ondersteund door de gemeente Delft en door de SSDE en 

heeft een onafhankelijke voorzitter. 
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ACTIVITEITEN DOOR VERSCHILLENDE ORGANISATIES 

 

Scholenband Stanislas – La Concordia 

Sinds geruime tijd werkt het Stanislascollege samen met La Concordia in Estelí. Dit jaar is 

met steun van docenten en studenten verder gewerkt aan een gezamenlijke website die de 

communicatie tussen beide scholen moet vergemakkelijken.  

 

In 2013 is er ook gekeken naar de mogelijkheden met Estelí te verbreden met een andere 

school. Er zijn contacten gelegd Guillermo Cano, een grote middelbare school in Estelí. De 

mogelijkheden voor samenwerking zullen in 2014 verder worden uitgediept.  

Freinetschool – Maria Los Llanes 

In 2013 ontving de Freinetschool (locatie De Margriet) bezoek van de locoburgemeester van 

Esteli. Dit was voor beide zijden een bijzonder moment. De burgemeester is zelf 

onderwijzeres en was in die zin erg geïnteresseerd in het onderwijs in Delft en vooral de 

verhalen en het rechtstreekse contact met kinderen. De leerlingen van de Freinetschool 

waren ook erg geïnteresseerd want ze hadden kort daarvoor een project gedaan over 

Nicaragua en waren erg geïnteresseerd in kokosnoten, piñata en vooral vulkanen. De 

burgemeester ontving een aantal tekeningen die ze daarna in de partnerschool in Esteli heeft 

uitgedeeld.  

 

Kerkengroepen 

 

Namens de SSDE zijn 2 kerkengroepen actief in contact met Esteli, nl. de RK 

Ursulaparochie, locatie Franciscus en Clarakerk, Raamstraat en de PKN-gemeente 

Vierhovenkerk, Obrechtstraat. 

 

Ursulaparochie 

In de RK Franciscus en Clarakerk is een kerkengroep actief die iedere maand met elkaar het 

thema Delft en de contacten met Estelí levendig houdt. Deze activiteit bestaat 25 jaar, op 

initiatief van wijlen Jan van der Heijden. De groep luncht gezellig met elkaar, opgeluisterd 

door pianobegeleiding en ontvangt mensen uit Delft en Estelí die hen op de hoogte houden 

van de actuele projecten, stages, scholierencontacten en de relatie met Casa del Tercer 

Mundo (C3M) in Estelí.  

Na de lunch en de presentaties worden spontaan collectes gehouden waarvan de gulle 

donaties bestemd zijn voor met name kinderprojecten in Estelí. 

De groep bestaat dankzij de coördinator Geertje Verre en vrijwilligers voor wie een woord 

van dank hier op zijn plaats is.  

De kerkengroep is open voor mensen uit de hele stad en bestaat uit doorgaans 20 tot 25 

deelnemers die gemiddeld 65 plus in leeftijd zijn.  

 

Activiteiten in 2013: 

 

1 Presentatie Fair Trade handel o.a. koffie uit Nicaragua door Ria van Oostveen 

2 Tentoonstelling fotoserie “Kerken in Esteli en Delft, een vergelijking”.  
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3 Verslag van ½ jaar stage verblijf in Esteli door Evelien van Kalmthout 

4 Presentatie over Ecokids in Estelí en Delft door Karla Torres 

5 Ontvangst van Melania, locoburgemeester, Maria Adela van C3M en Emilio van universiteit 

uit Esteli 

6 Opening bij deze ontvangst van de fototentoonstelling in de kerk.  

7 Bijpraten over project “Praat mee” in Delft door Leonie Zweekhorst 

8 Ontvangst van muurschilder/kunstenaar uit Esteli dhr. Jafet van Funarte te Estelí 

De kerkengroep Raamstraat maakt deel uit van het Platform.  

 

Voor 2014 wordt gedacht aan contact met een kerk in Estelí waartoe een verzoek is 

uitgegaan naar kantoor C3M in Esteli. Wij zouden, al of niet in samenwerking met 

Vierhovenkerk contact willen krijgen en onderhouden met een parochie of christelijke 

gemeente in Esteli die naast liturgische diensten ook maatschappelijk betrokken is. 

 

Vierhovenkerk 

De Vierhovenkerk is sinds 2002 betrokken bij de stedenband met Esteli. Na een voorzichtig 

begin werden in de volgende jaren diverse acties gehouden om kleine projecten te 

ondersteunen zoals het bejaardentehuis Santa Lucia, de apotheek van Padre Juan en 

verschillende kinderdagverblijven. Vorig jaar (april-mei) was er in de Vierhovenkerk een 

kleine fototentoonstelling met foto’s van een kerk in Estelí en onze kerk. De foto’s in Esteli 

zijn gemaakt door Evelien van Kalmthout en de foto’s in Delft door Fred Hammers.  

Doelstelling van de tentoonstelling was: “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 Esteli en Delft.  

 

De tentoonstelling in de Vierhovenkerk werd geopend met een interactieve presentatie van 

Harrie Oostingh en Evelien van Kalmthout. De presentatie werd afgesloten met een maaltijd. 

De opbrengst van de maaltijd is besteed voor de aankoop van een tweetal Paaskaarsen. 

Deze Paaskaarsen werden afgelopen herfst door Joost van der Voort Maarschalk 

aangeboden aan Padre Juan.  

   
De tentoonstelling was gedurende de zomer te zien in de H.H. Franciscus en Clarakerk aan 

de Raamstraat. Deze tentoonstelling werd geopend door de locoburgemeester van Esteli, 

mw. Melanie Peralta uit Esteli en pastor Ben Bolmer.  
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Op dit moment hangt de tentoonstelling in Esteli in de San Martin parochie. 

  

Afgelopen jaar stond in het teken van “PraatMEE”. In de Vierhovenkerk werd een speciale 

tienerdienst gewijd aan het thema “Kinderrechten”. Tijdens deze tienerdienst werden er 

video-opnamen gemaakt voor een trailer voor “PraatMEE”. 

 

 
 

De Vierhovenkerk wil zich komend jaar richten op een intensiever en persoonlijker contact 

met één van de kerken in Esteli. De Taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking) probeert op deze manier de overeenkomsten en verschillen in 

de kerkbeleving in Delft en Esteli onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden van 

de Vierhovenkerk. 

 

Delftse Natuurwacht  

Sinds januari 2005 hebben we contact met een Ecokidsgroep in Estelí in Nicaragua. Dit 

contact is tot stand gekomen mede dankzij de samenwerking met de Stedenbandgroep 

Delft-Estelí. In het startjaar van dit project hebben we subsidie ontvangen van het 

Laaghangend Fruitfonds.  

De doelstelling is twee tot drie keer per seizoen informatie uit te wisselen over van te voren 

afgesproken natuur- of milieuonderwerpen. Alle drie Natuurwachtgroepen nemen jaarlijks 

Ecokidsactiviteiten in hun programma op.  

In 2013 hebben alle drie groepen 1 of meer activiteiten besteed aan het Muurschilderproject 

‘Kinderrechten’. Is samenwerking met de Stedenbandgroep Delft-Estelí en onder leiding van 

de Nicaraguaanse muurschilder Jafeth heeft de Natuurwacht een prachtige muurschildering 

gemaakt. Die hangt op de muur van een flat, hoek Van Assendelftstraat-Bieslandse Kade. 
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Fair Trade werkgroep Delft – Las Diosas 

De Fair Trade werkgroep in Delft heeft in 2013 contacten gelegd met een ecologische 

koffiecoöperatie ‘Las Diosas’ in Esteli. Deze coöperatie bestaat uitsluitend uit vrouwen en 

produceert gecertificeerde koffie voor de lokale en internationale markt. De Fairtrade groep 

wil samen met Las Diosas een tentoonstelling opzetten waarin duidelijk wordt gemaakt wat 

Fair Trade nu concreet betekent voor gezinnen in een ander land.  

 

Rode Kruis Delft en Estelí  

Het Rode Kruis in Delft heeft, met steun vanuit het Platform, samengewerkt met het Rode 

Kruis in Esteli. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat de ambulances in Estelí opnieuw 

uitgerust konden worden met moderne brancards, sirenes en communicatieapparatuur. Een 

samenwerking die erg concreet is en mogelijk levens zal redden.  

 

TU Delft - FAREM 

In 2013 hebben drie Delftse studenten stage gelopen aan de Nationale Universiteit in Esteli. 

Deze studenten volgden op eerdere groepjes studenten die in Esteli proberen hun 

wetenschappelijke kennis op een praktische manier in te zetten. De focus ligt hierbij op de 

toepassing van duurzame energiebronnen. Deze samenwerking levert niet alleen nieuwe 

kennis op in Esteli, maar is ook een ondersteuning aan het onderwijs aan de TU.  

 

Vrouwenrechten 

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 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. Er zijn verschillende contacten gelegd en gesprekken gevoerd met 

vrouwenorganisaties in Estelí. Trudy Davis voert deze gesprekken en zal concrete 

activiteiten samen met de groepen hier en daar verder uitwerken. 
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PRAATMEE! 

 

 

 

In de periode juli – september 2013 voerde de 

Stichting Stedenband Delft – Esteli (SSDE) het 

project PraatMEE! uit.  

 

PraatMEE! beoogde de stem van jongeren en 

kinderen in Delft hoorbaar en zichtbaar te maken 

door middel van kunst (muurschilderingen en korte 

films). In de maanden september tot november 2013 

deden kinderen van 14 basisscholen, 

kinderopvangcentra, kerken en andere groepen 

mee aan de muurschilderactiviteiten. 12 groepen 

jongeren van twee middelbare scholen namen deel 

aan het filmproject. De belangstelling overtrof 

hiermee de oorspronkelijke verwachtingen.  

 

Het project is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van een aantal organisaties: 

Woningcorporatie Woonbron heeft een aantal locaties voor muurschilderingen beschikbaar 

gesteld en een deel van de materiaalkosten gesubsidieerd. Filmhuis Lumen heeft haar 

ruimte beschikbaar gesteld voor de lessen in het kader van het filmproject. UNICEF en 

Amnesty International hebben geholpen bij materialen en het geven van gastlessen over het 

thema kinderrechten.  

 

PraatMEE! is uitgevoerd met de professionele begeleiding van een Delftse filmmaakster en 

een Nicaraguaanse kunstenaar. In de periode van september tot november is er op de 

verschillende locaties met kinderen en jongeren gewerkt aan de filmpjes en schilderingen 

over het thema kinderrechten. Dit werd voorafgegaan door een gastles en discussie over het 

thema. Door deze activiteiten werden kinderen en jongeren gestimuleerd na te denken over 

hun rechten en ook de situatie van jongeren in andere landen, zoals Nicaragua.  

 

Het project werd afgesloten met twee publieksactiviteiten. Op 20 november (de 

Internationale Dag van de Rechten van het Kind) namen de deelnemers aan het 

muurschilderproject deel aan een wandeling langs een aantal van de schilderingen die 

eindigde in het Wijkcentrum De Wending in Delft. Hier werd een Skype-verbinding gelegd 

met jongeren in Nicaragua die ook werken aan een project rond kinderrechten. Op 22 

november vond in Filmhuis Lumen de première plaats van korte films. Meer dan 100 

bezoekers zagen de resultaten van de inspanningen en de beste films werden beloond met 

een publieks- en vakjuryprijs.  

 

De Stedenband Delft – Esteli heeft informatieboekje gemaakt van de muurschilderingen. Dit 

is gedaan in de vorm van een wandel/fietsroute, waarin uitleg wordt gegeven over het project 

en rechten die aan de orde zijn gekomen (zie bijlage). Deze boekjes zijn beschikbaar via de 

scholen, de Stedenband, de bibliotheek (DOK) en waarschijnlijk binnenkort ook via het 
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Toeristen Informatiepunt (TIP) in Delft. Het boekje is ook te vinden op de website van de 

SSDE.  

 

Bereik  

Het totaal aantal kinderen en jongeren dat rechtstreeks heeft deelgenomen aan het project 

was boven verwachting. Ongeveer 650 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar hebben 

deelgenomen aan het schilderproject Dit werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met 14 

scholen, kinderopvangcentra, kerken en andere groepen (Libel, Jac. P. Thijsse, De Bron, 

SBO De Laurentius, Jan Vermeer, Mozaïek (2 locaties), Plukkebol, Locomotief, Holland, 

Boost, Knotz (2 locaties) en de Natuurwacht). 50 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar 

participeerden in het filmproject. Dit waren leerlingen van het Grotiuscollege (VMBO 2) en 

Stanislascollege (VWO 4). We schatten dat indirect zo’n 5000 medeleerlingen, leerkrachten 

en ouders in Delft zijn bereikt door de activiteiten van het project.  

 

Financiering  

Het project PraatMEE! is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Fonds1818, 

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, de Gemeente Delft, Woonbron, Vestia, Studio42, 

particuliere bijdragen en eigen middelen van de SSDE. De totale uitgaven van het project 

zijn 14.815€. De subsidie die de SSDE ontvangt van de gemeente Delft in het kader van 

internationale samenwerking is bestemd voor projecten in Nicaragua en is niet gebruikt voor 

deze activiteit.  

 

 

RABO-Sponsorfietstocht 

Op 22 september 2013 namen 20 actieve deelnemers mee aan de RABO-sponsorfietstocht 

ter ondersteuning van de Stedenband. 18 deelnemers hebben 30 km en 2 deelnemers 

hebben 60 km gefietst en daarmee werd 220€ opgehaald voor het kinderparticipatieproject. 

Daarnaast fietste ook de Natuurwacht mee ter ondersteuning van de Ecokids en haalde nog 

eens 100€ op.  

   

 

 

KINDERPARTICIPATIE PROJECT ESTELI 

 

 

De projectsubsidie van de gemeente Delft komt ten goede aan het Kinderparticipatieproject 

in Esteli. Door de financiering van de gemeente Delft en andere Europese steden was het 

mogelijk een Europese cofinanciering aan te vragen. Dit betekent dat er voor elke euro uit 

Delft er 4 euro naar Estelí gaan.  

 

2013 was het tweede jaar van dit project. Het project probeert de stem van kinderen en 

jongeren te laten horen, door middel van kunst en andere creatieve vormen van expressie, 

waaronder muurschilderingen, theater, muziek, dans en kinderradio. De uitvoering van deze 

werken wordt voorafgegaan door een reflectie van kinderen en jongeren over hun rechten en 

wensen voor de toekomst. 
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Dit project is belangrijk omdat in de context van Nicaragua kinderen traditioneel weinig te 

zeggen hebben en vaak te maken krijgen met armoede, kinderarbeid, discriminatie en 

geweld.  

 

In 2013 namen 1332 kinderen in Esteli deel aan de verschillende activiteiten, zoals radio, 

dans en schilderen. Deze activiteiten worden georganiseerd door Casa Tercer Mundo, 

FUNARTE, Radio Cumiches (kinderradio), Los Pepitos (een organisatie voor gehandicapte 

kinderen), in samenwerking met 6 overheidsinstellingen, 6 gemeentebesturen en andere 

maatschappelijke organisaties.  

 

Op 20 november was er rechtstreeks contact tussen de kinderen die deelnamen aan dit 

project en de deelnemers aan PraatMEE! in Delft.  

 

Het project draagt bij aan de zichtbaarheid van de 

wensen (en zorgen) van kinderen. Er zijn 

verschillende voorbeelden waarbij dit heeft geleid 

tot maatregelen door de lokale autoriteiten. Een 

voorbeeld is de gemeenschap San Nicolas, waar 

kinderen zichtbaar maakten dat er geen ruimte was 

om te spelen en waarna het gemeentebestuur 

besloot om een speeltuin aan te leggen.  

 

Het project draagt ook bij aan de eigenwaarde en 

zelfvertrouwen van kinderen. Dit is te merken aan 

het enorme enthousiasme en de uitspraken van 

kinderen, maar is tegelijkertijd moeilijk te vertalen in 

een meetbare impact. Vandaar dat de organisatoren van dit project werken aan een korte 

film om deze resultaten in ieder geval zichtbaar te maken.  

 

 

COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID  

 

 

De Stedenband Delft – Esteli heeft geprobeerd haar zichtbaarheid in Delft verder te 

versterken. Hierin zijn een aantal belangrijke stappen gezet.  

 

In de zomer is gewerkt aan het overstappen van de website naar Wordpress, aangezien dit 

een algemener content management systeem kunnen meer mensen binnen de organisatie 

makkelijk aanpassingen aan de website maken en nieuwe berichten plaatsen. 

Zie: http://www.delft-esteli.nl 

 

Ook voor de nieuwsbrief is de Stedenband overgestapt naar een nieuw systeem. Via 

Mailchimp kunnen bezoekers van de website zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de 

nieuwsbrief komen de mensen ook weer op de website zodat daar ook meer bezoekers 

komen. 

  

http://www.delft-esteli.nl/
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Er is gewerkt aan de zichtbaarheid van de Stedenband op publieksactiviteiten (in 2013 o.a. 

Beursvloer, Boekenbende, muurschilder (zie PraatMee!, Rabo Sponsortocht).  

 

Voor de publiciteit is gebruik gemaakt van verschillende kanalen:  

 

 Flyers (bijvoorbeeld voor de promotie van het PraatMEE! project)  

 Het verschijnen van een driemaandelijkse nieuwsbrief met nieuws over activiteiten van 

de platformleden, die wordt verspreid onder 400 geïnteresseerden.  

 Er zijn 11 artikelen verschenen in de Delftse kranten, waaronder Delft op Zondag  (7 

maal) , Delftse Post (1 maal), Stadskrant (1 maal), AD- Delftse bijlage (1 maal), 

Kerkenblad (1 maal)   

 De SSDE heeft deelgenomen aan een uitzending van de Stadsradio  

 Er is in 2013 voor het eerst geëxperimenteerd met nieuw media: een speciale Facebook 

pagina van PraatMEE! is opgezet, met als doel vooral jongeren te bereiken. 

Zie: https://www.facebook.com/pages/Platform-Delft-Esteli/474200852647088 

 Eind 2013 is ook begonnen met een twitteraccount, waarmee ook getracht wordt nieuwe 

groepen te bereiken.  

 

Hieronder een greep uit nieuwsberichten in Esteli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

ACTIVITEITEN VERSCHILLENDE ORGANISATIES 

 

https://www.facebook.com/pages/Platform-Delft-Esteli/474200852647088
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BELANGRIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

Vertegenwoordiging in Estelí (Casa del Tercer Mundo) 

De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa del Tercer Mundo 

(Derde Wereldhuis of C3M). Het Casa del Tercer Mundo werkt behalve voor de stedenband 

met Delft ook voor de stedenbanden die Estelí heeft met de Europese steden Bielefeld 

(Duitsland), Sheffield (Engeland) en St. Feliú (Spanje). 

 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) 

Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN), de koepelorganisatie 

van Stedenbanden in Nederland, heeft in 2013 financiële ondersteuning verleend aan het 

Kinderparticipatieproject in Esteli. Dankzij deze ondersteuning werd het mogelijk een aantal 

grotere activiteiten te organiseren in de gemeentes van het departement. De SSDE houdt 

contact met het LBSNN maar neemt op dit moment niet deel aan haar activiteiten, omdat 

minder passen in de thema’s die Delft heeft geprioriteerd.  

 

Samenwerking met gemeente Delft 

De samenwerking tussen de Stedenband en de Gemeente Delft is zeer goed. Naast de 

reguliere subsidie voor het kinderparticipatieproject in Esteli, steunde de gemeente in 2013 

ook het project PraatMEE!. Daarnaast speelt de gemeente een belangrijke stimulerende en 

faciliterende rol ten aanzien van het Platform.  
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ORGANISATIE 

 

Bestuur Stichting Stedenband Delft - Esteli 

In 2013 kende het bestuur de volgende samenstelling: 

 

Voorzitter  : Harrie Oostingh 

Secretaris  : Gerard van Stam 

Penningmeester : Dick de Haas 

Algemeen bestuurslid : Michiel Dol 

 

Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.  

 

 

Vrijwilligers 

Er zijn een aantal vrijwilligers actief voor de Stichting Stedenband Delft-Estelí. Pierre Hardy, 

Leonie Zweekhorst werken al geruime tijd ter ondersteuning van het secretariaat. Meer 

recent zijn ook Ria van Oostveen en Trudy Davis betrokken bij het werk. Afhankelijk van de 

activiteiten die in Delft georganiseerd worden, wordt eveneens op andere vrijwilligers een 

beroep gedaan. Met hun enthousiaste bijdrage zijn ze onmisbaar voor de stichting.  

 

Secretariaat  

De Stedenband heeft een kantoor in Delftstede. Het kantoor is elke woensdag bereikbaar 

voor het publiek. Verder wordt het kantoor gebruikt voor allerlei vergaderingen activiteiten 

voorbereiding en is het communicatie centrum van de stedenband. Fairtrade werkgroep Delft 

maakt ook gebruik van het kantoor 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 

 

Winst- en verliesrekening 2013 
 Inkomsten   Uitgaven   

Bijdragen Gemeente Delft   Activiteiten   

Administratiebijdrage 15000,00 PraatMee! 11649,35 

    Stimuleringsfonds Vierhovenkerk 243,49 

    Bezoek Esteli 261,69 

    Platform Delft-Esteli 19,36 

        

        

Giften       

Kerkenbanden 1235,50     

Project Theo Klomberg 155,00     

Kinderparticipatieproject 719,50     

        

Diversen   Projecten   

Rente 295,58 Project Pater Klomberg 155,00 

Telefoon/Internet Fairtrade 232,08 Kinderparticipatie 25280,00 

Yiggers 128,75 Vrouwenproject 60,00 

  
Terugbetaling KPA project 2010 3000,00 

        

        

        

PraatMEE!   Kantoorkosten   

St. Hulp Delftse Jongeren 2000,00 Huur Delftstede 3859,08 

Fonds 1818 4000,00 Transactiekosten 179,10 

Gemeente Delft 3000,00 Diverse kantoorkosten 356,95 

Studio 42 200,00 Visitekaartjes 204,60 

Woonbron 500,00 Verzekeringen 287,02 

Laurentiusstichting 100,00 Vergaderkosten 163,67 

Ring Pass 150,00 Internet/Telefoon/Porti 243,51 

Giften 1496,07 Websites 107,73 

    Bedrijf & Samenleving 78,65 

    Vliegticket Funarte 1242,06 

        

        

Stanislas Fonds   Stanislas Fonds   

Storting Fonds 7574,97 Diverse uitgaven 209,99 

        

        

Saldo negatief 10813,80 Saldo positief   

        

Totaal 47601,25 Totaal 47601,25 
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Balans 2013 
     Debet 2012 2013 Credit 2012 2013 

ING 4809,94 6382,09 Reserveringen 32628,45 14449,67 

ASN 1000,00 2000,00 Stanislas Fonds   7364,98 

Rabo bank 3082,19 1067,58       

Rabo telerekening 5736,32 7364,98       

Rekening LBSNN 18000,00 5000,00       

            

  32628,45 21814,65   32628,45 21814,65 

      

Verschil 2012-2013   
-

10813,80 
   

      

      Begroting 2014 
     Inkomsten 2013 2014 Uitgaven 2013 2014 

  Begroting Begroting   Begroting Begroting 

Bijdragen Gemeente Delft     Projecten Esteli     

Administratiebijdrage 15000,00 15000,00 Kinderparticipatie 2013 10000,00   

      Kinderparticipatie 2014   10000,00 

      Overige projecten 10000,00 7500,00 

Giften           

Giften particulieren 2500,00 2500,00       

Kerkenband 2500,00 2500,00 Kantoorkosten     

Scholenbanden 2000,00 2000,00 Huur Delftstede 4200,00 4400,00 

      Verzekeringen 300,00 300,00 

Subsidies     Transactiekosten 150,00 150,00 

Inkomsten     Internet/Telefoon/Porti 670,00 470,00 

      Website 200,00 200,00 

Acties     Diversen 180,00 180,00 

Kinderparticipatieproject 3000,00 500,00       

            

Diversen           

Rente 200,00 200,00       

            

Subsidie aanvragen     Platformactiviteiten     

Aanvraag voor vervolg 
PraatMEE!   3000,00 

Bijdrage 
Platformactiviteiten 2000,00 3000,00 

            

Bijdragen uit de reserveringen     Diversen     

Bijdrage uit algemene reserve 2500,00 500,00 Stanislas     

      
 

    

            

Totaal 27700,00 26200,00 Totaal 27700,00 26200,00 
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Reserveringen 2014 
 Omschrijving     

Kerkenbanden (1)     

Saldo 1 januari 2013 2922,02   

Giften 2013 1235,50   

Totaal 4157,52   

Overgemaakt Kinderparticipatieproject 2500,00   

Saldo 31 december 2013 1657,52 1657,52 

      

Scholenbanden (2)     

Saldo 1 januari 2013 1315,80   

Giften 2013 0,00   

Totaal 1315,80   

Overgemaakt Kinderparticipatieproject 1315,80   

Saldo 31 december 2013 0,00 0,00 

      

Ecokids (3)     

Saldo 1 januari 2013 2454,47   

Giften 2013 0,00   

Totaal 2454,47   

Overgemaakt 0,00   

Saldo 31 december 2013 2454,47 2454,47 

      

LBSNN (4)     

Saldo 1 januari 2013 18000,00   

Overgemaakt Kinderparticipatieproject 10000,00   

Sub-Totaal 8000,00   

Terugbetaling KPA-project 2858,84   

Sub-Totaal 5141,16   

Niet gerestitueerd 141,16   

Saldo 31 december 2013 5000,00 5000,00 

      

Stanislas Fonds (5)     

Saldo 1 januari 2013 0,00   

Gestort 7574,94   

Totaal 7574,94   

Afgeschreven 209,99   

Saldo 31 december 2013 7364,95 7364,95 

      

Kinderparticipatieproject (6)     

Saldo 1 januari 2013 1006,92   

Giften 2013 719,50   

Totaal 1726,42   

Overgemaakt Kinderparticipatie 1464,20   

Saldo 31 december 2013 262,22 262,22 

      

Tekort begroting 2014 (7)   500,00 

      

Project PraatMee! (8)   4575,49 

      

Reserveringen   21814,65 
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Kinderparticipatieproject 
(9)   

 Projectbijdrage 10000,00 
 Bijdrage Kerkenband 2500,00 
 Bijdrage Scholenband 1315,80 
 Bijdrage LBSNN 10000,00 
 Bijdrage giften SSDE 1464,20 
 Totaal 25280,00 
 

   1)  € 2500 is gegeven aan het Kinderparticipatieproject 

2) Totale bedrag is gegeven aan het Kinderparticipatieproject 

3) Nader te bepalen door Ecokids 
 4) Restant wordt besteed aan Kinderparticipatieproject 

5) Geoormerkt fonds van het Stanislas 
 6) Giften Kinderparticipatieproject 
 7) Bijdrage om begroting 2014 sluitend te krijgen 

8) Bijdragen voor PraatMee! 
  9) Bijdragen Kinderparticipatieproject 

  


