Stedenband
Delft - Estelí
O

ns eigen wereldje is vaak klein. Maar
dankzij tv, internet en vakantie is ons

venster op de wereld groot. We krijgen het
gevoel dat we de mensen ver weg kennen.
De Stichting Stedenband Delft-Estelí (SSDE)
heeft als doel deze wereld nog dichterbij te
brengen en de bewoners van Delft en Estelí
te laten kennismaken met elkaars leven.
Lees hoe en doe mee!

>>

www.delft-esteli.nl

Esteli, de zus van Delft

D

e Delftse zusterstad Estelí ligt in Nicaragua, één van
de grootste en tegelijkertijd armste landen in MiddenAmerika. Het land is vier keer zo groot als Nederland en is
met 6 miljoen inwoners veel dunner bevolkt. Estelí is de
hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noorden.

Dagelijks leven

Dit wist u vast
nog niet!
Estelí is wereldberoemd
om… jawel, zijn
Cubaanse sigaren.
Gevluchte Cubanen
richtten in de zestiger
jaren van de vorige
eeuw de eerste
sigarenfabirek op
in Estelí. Een groot
succes, want niet alleen
leverden de sigaren
allerlei prijzen op; ook
behoort de stad tot
de wereldtop met zijn
sigarenproductie.

Esteli heeft 125.000 inwoners, iets meer dan Delft dus.
Vanwege het koelere klimaat in de bergen is het een ideaal
landbouwgebied. Veel mensen werken op tabaksplantages
of in de sigarenindustrie, in koffiecooperaties, of verbouwen
bonen en mais.
Er zijn prachtige natuurgebieden, het (eco)toerisme neemt
dan ook toe. Ook heeft Estelí verschillende instellingen voor
hoger onderwijs.
Omdat de stad aan een belangrijke handelsroute ligt, is het
ook een handelsknooppunt. En het heeft een belangrijke
regionale functie voor dienstverlening, zowel op het gebeid
van gezondheidszorg als van techniek.
Ondanks deze mogelijkheden is er veel armoede. Dit komt
omdermeer door de lage prijs die de coöperaties voor
koffie krijgen, en door het lage loon voor de arbeiders in
de sigarenindustrie. Eerlijke handel zou voor veel boeren
en arbeiders in Estelí een belangrijke stap voorwaarts
betekenen!
Ongeveer 42% van de Nicaraguaanse bevolking is jonger dan
14 jaar. Ook in Estelí wonen veel kinderen. Er is daarom al
veel ervaring met kinderparticipatieprojecten in Nicaragua,
waaruit blijkt dat kunst (schilderen, dans, radio, film) een
goede manier is om de mening van kinderen en jongeren
hoorbaar en zichtbaar te maken.

Van hulp(verlening) naar......

I

n 1984 werd de Stichting Stedenband Delft-Estelí (SSDE)
opgericht. Sinds dat jaar zijn Delft en Estelí zustersteden. De
vrijwilligers van de stedenband hier en daar zetten zich in om de
bewoners van Delft en Estelí te laten kennismaken met elkaars
leven. Hoewel onze levens verschillend zijn, vertonen ze ook
veel overeenkomsten. Mensen en organisaties in Delft en Estelí
delen lief en leed met elkaar delen. Maar ze verkeren wel in
andere omstandigheden.
Door de armoede in Nicaragua lag het accent in het verleden
sterk op hulpverleniing: eerst inde vorm van menskracht:
bouwbrigades, daarna in de vorm van geld inzamelen voor onder
andere een nieuwe bibliotheek, voor herstelwerkzaamheden na
orkaan Mitch, voor de crèche, voor lesmaterialen op scholen.
Deze geldinzameling vond ook op creatieve wijzen plaats: het
wereldrecord stoepkrijttekenen werd behaald, literaire avonden
en kunstveilingen georganiseerd, scholen hielden sponsorlopen
en nog veel meer.

Samenwerking

S

inds begin deze eeuw is de invulling van de stedenband DelftEstelí verschoven van hulp naar samenwerking. Gezamenlijk
worden projecten bedacht en uitgevoerd. De samenwerking
wordt breed gedragen: er zijn banden tussen verschillende
organisaties hier en daar, tussen de gemeenten, scholen, kerken
en natuurclubs. Delftse scholen bijvoorbeeld hebben een ‘ band’
net scholen in Estelí, zodat Delftse kindern kennismaken met het
leven van hun leeftijdsgenoten in de zusterstad.
Al deze organisaties zijn sinds 2012 verenigd in het Platform
Delft-Estelí, waarin ook nieuwe Delftse organisaties
die met Estelí willen samenwerken welkom zijn. SSDE
voert het secretariaat van dit Platform, ondersteunt de
platformorganisaties, verzorgt de coördinatie Samen met de
coördinerende stichting in Estelí, de Casa del Tercer Mundo
(C3M) en adviseert individuele Delftenaren wanneer zij in
contact willen treden met Estelí of er vrijwilligerswerk willen
gaan doen.
SSDE wordt volledig bemenst door enthousiaste vrijwilligers uit
Delft en omgeving.

had u bovendien
al gehoord dat...
… Delft niet de enige
‘zus’ is van Estelí? Ook
drie andere Europese
steden mogen zich
zusterstad noemen.
Daarnaast hebben
diverse Nederlandse
steden een band met
een Nicaraguaanse stad.

DELft - esteli
Bij de stedenband DelftEstelí ligt het accent op
samenwerking. Gezamenlijk
worden projecten bedacht
en uitgevoerd. Deze
samenwerking wordt breed
gedragen, er zijn banden
tussen de gemeenten,
scholen, kerken en
natuurclubs. De stedenband
stimuleert het ontstaan van
nieuwe banden.
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Contact:
Stedenband Delft-Estelí
Van Lodensteynstraat 83b
2612 RZ Delft
Tel 06 42004083
info@delft-esteli.nl
NL65 RABO 0383 4034 13
De SSDE heeft de ANBI status
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