Stichting Stedenband Delft-Estelí
JAARVERSLAG 2015

Het symbool voor Estelí, is de sjamaan, een steen met deze gravure is gevonden in Las
Pintadas en op basis daarvan is deze uitleg ontstaan. De betekenis van deze tekening is
verklaard aan de hand van de uitleg door Hidelberto Maria en Dr. Alejandro Dávila Bolaños.

Van Lodensteynstraat 83b , 2612 RZ , Delft
06-42004083
info@delft-esteli.nl
www.delft-esteli.nl
www.facebook.com/pages/Platform-Delft-Esteli/47420085264708
NL 65 RABO 0383 4034 13 t.n.v. stichting stedenband
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ORGANISATIE SSDE
Bestuur Stichting Stedenband Delft - Esteli
In 2015 was het bestuur samengesteld uit:
Voorzitter: Harrie Oostingh (tot september)
Secretaris : Michiel Dol a.i.
Penningmeester : Dick de Haas.

In 2016 is het bestuur samengesteld uit:
Voorzitter : Kees Kruijff
Secretaris : Ria van Oostveen
Penningmeester : Robert-Jan van Egmond

Secretariaat
De Stedenband heeft een kantoor aan de Van Lodensteynstraat 83b,
2512 RZ, waar de secretariaatsmedewerkers elke woensdag werken.
Verder wordt het kantoor gebruikt voor vergaderingen en
voorbereiding van activiteiten, en is het het communicatie centrum
van de stedenband.

Annick de Bruin van het secretariaat

Vrijwilligers
Naast het bestuur zijn meerdere vrijwilligers actief voor de Stedenband Delft-Estelí. Annick de Bruin,
Ria van Oostveen en Jan-Wim Scheffers werken al geruime tijd woensdags op het secretariaat en aan
projecten, regelmatig ondersteund door Pierre Hardy, Leonie Zweekhorst, Karla Torrez, Jean-Paul
Vroegop en Trudy Davis. 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. En uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers welkom.
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Doel van Stichting Stedenband Delft-Estelí
De stedenband bestaat uit een aantal organisaties in Delft die samenwerken en informatie
uitwisselen met partnerorganisaties in Estelí. De organisaties zijn: Stanislascollege, Freinetschool,
Vierhovenkerk, Franciscus-en-Clara-kerk (of de Raamstraatkerk), Delftse Natuurwacht, TUDelft en
Fairtrade Delft. De Stedenband heet nieuwe geïnteresseerde organisaties van harte welkom deel te
nemen. De volgende doelen beschouwen we als de corebusiness van de stedenband. Dat zijn de
doelen waar de Stedenband de komende jaren haar schouders onder gaat zetten.

-

-

Samenwerken en uitwisselen
o Uitwisselen van informatie en mensen, m.b.t. onderwijs, cultuur en onderzoek.
o Samenwerken gericht op commerciële en economische ontwikkeling.
Internationale solidariteit
o Bijdragen aan de 17 werelddoelen die de Verenigd Naties in 2015 hebben opgesteld.
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Activiteiten 2015 Delft
Samen Rijk !
In 2015 werd op 3 scholen (3 klassen) in Delft en één school in Estelí (3 klassen) het project Samen
Rijk! uitgevoerd. In Estelí heet het project ‘Caja!chic@’.
Samen Rijk !, een project over economische kinderrechten, richt zich op de bovenbouw van het
basisonderwijs. Zowel in Nederland als in Nicaragua steken veel jongeren zich in de schulden voor
bijvoorbeeld een smartphone of kleding. Het bijdragen aan voorkomen van financiële problemen bij
jongeren in Delft en Estelí past in de gedachte, dat de stedenband wil samenwerken aan
gemeenschappelijke thema’s.
In dit project staan de klassenkas met het bijbehorende kasboek centraal,
waarmee de kinderen leren sparen en ondernemerschap wordt bevorderd. Na
een gastles door de Stedenband kregen de klassen een kas met €30 (in Estelí
$30) als startkapitaal. Daarna bespraken ze klassikaal waarvoor ze wilden
sparen en op welke manier ze van de €30 meer geld konden maken.
Het project werd mogelijk gemaakt met steun van het Rabo coöperatiefonds.
Pabostudentes Benthe de Jonge en Anouk van der Kruit uit
Delft liepen stage op de Maria Llanesschool en hielpen bij de
uitvoering van Caja!Chic@. De leerlingen in Estelí spaarden
180 Córdoba’s bij elkaar door toegang te vragen voor een
dansvoorstelling, waarvoor vooraf tickets hadden verkocht
voor 5 Córdoba’s per stuk. Verder organiseerden ze
zakloopwedstrijden en een voetbaltoernooi, ook tegen
betaling. Met de opbrengst hebben ze pennen gekocht en
schoonmaakspullen voor de school. Helaas bleek het doel,
verven van het schoollokaal, te duur. De klassenkassen zullen
in het volgende schooljaar weer opnieuw gebruikt gaan
worden.
Links boven: Anouk geeft les op de Maria Llanesschool

Links onder:
leerlingen van de Maria Llanesschool met de klassenkas

De Horizon in Delft heeft een rommelmarkt gehouden en flessen
ingezameld. Met het gespaarde geld hebben ze taart gegeten met
de ouderen in het bejaardentehuis Delfshove en toen de taart op
was hebben ze de gezelligheid voortgezet door met de bewoners
spelletjes
te
doen
en
te
knutselen.
Amal,
de
klassenvertegenwoordiger, beheerde het kasboekje en hield de
presentatie. Andere kinderen hadden andere taken, zoals het
schrijven van een stukje voor de website van de Stedenband.
Rechts: Amal van de Horizon net de klassenkas
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De Daltonschool spaarde voor een klasse-uitje: bowlen en daarna pizza eten. Zij hebben ook een
rommelmarkt gehouden. Interessant was dat de vader van een leerling, die ook penningmeester is
van het schoolbestuur, een presentatie heeft gehouden voor de klas over het penningmeesterschap.
Op de Jan Vermeerschool zijn drie groepjes van elk 4 kinderen met het project bezig geweest: een
groepje spaarde voor Stichting Dierenlot. Ze hebben €10 geïnvesteerd in het maken
van banners/informatie en hebben thee en cupcakes verkocht. Een tweede groepje spaarde voor
KiKa. Zij investeerden €10 in kleine banners en hebben in de kerstvakantie langs deuren een heitje
voor een karweitje aangeboden. Het derde groepje spaarde voor Stichting Make a Wish. Ook zij
hebben cupcakes gebakken.

Presentatie op de Jan Vermeerschool
In februari 2016 hebben leerlingen van de Daltonschool en De Horizon met powerpoint presentaties
de resultaten van hun scholen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de Rabobank.

Ecokids
Voor 2015 is er overleg geweest met de Ecokids en hebben we geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde
activiteiten uit te voeren als het jaar daarvoor. Feestelijk bewegen, een gezellige bijeenkomst met
o.a. het kapot slaan van een piñata.






Kunst van plastic afval, 3D-figuren of een schilderij maken van allerlei afval.
Op bezoek bij een biologische boerderij.
Kinderen maken eigen tuintje in een kist met eetbare planten, die ze thuis verder verzorgen.
Smakelijk vermakelijk. We gaan op zoek naar eetbare planten in de natuur en maken daar
lekkere gerechten van. Karla maakt met de kinderen enkele Nicaraguaanse gerechten klaar.
Bomen. We doen een onderzoek naar enkele Nederlandse bomen en verdiepen ons ook in
enkele specifieke Nicaraguaanse.

Kortom, het was voor de Ecokids weer een actief jaar.

Ecokids in Estelí

Natuurwacht in Delft
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Maaltijdgroepen
In de Delftse kerken, de Franciscus-en-Clara-kerk en de Vierhovenkerk, werden regelmatig maaltijden
georganiseerd t.b.v. Estelí. Dit was twee vliegen in één klap: het samen eten is altijd erg gezellig en
de opbrengst gaat naar projecten in Estelí. Elders in dit verslag vindt u meer over de activiteiten van
de kerken.

Publieksactiviteiten
Tentoonstellingen
Kerkenexpo
De fototentoonstelling van de Guadalupekerk in Estelí en de Vierhovenkerk in Delft heeft langs
verschillende kerken gereisd. Doelstelling van de tentoonstelling is: “De wereldwijde kerk van
Christus zichtbaar maken voor de parochie- en gemeenteleden te Estelí en Delft.”
Tentoonstelling 30 jaar Stedenband
Ter gelegenheid van het 30 jaar bestaan van de stedenband is een tentoonstelling gemaakt. De
tentoonstelling heeft gestaan in de bibliotheek en in de Hofkerk.
De tentoonstelling in DOK

.. en in de Hofkerk

Expowand
M.b.v. de Rabobanksubsidie is bij het project
Samen Rijk ! een nieuwe expowand ontwikkeld.
Deze is breed inzetbaar dus ook voor andere
gelegenheden te gebruiken.
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Piccolo Mundo 22 augustus
Op het Agathaplein stond ook de stedenbandkraam met nieuwe kunstnijverheid uit Estelí,
meegebracht door de reisgroep die afgelopen zomer Estelí bezocht (zie uitwisselingen).

Delfiade 17 oktober
In de partytent van de Stedenband waande je je in Nicaragua. Ook hier met kunstnijverheid uit Estelí
te koop. Verder was er informatie over de projecten en er was informatie over vrijwilligerswerk voor
de Stedenband en voor studenten die interesse hebben om in Estelí stage te lopen.

Kinderactiviteit DOK
Naar aanleiding van de tentoonstelling in DOK over de Stedenband werd op 4 november een
kindermiddag georganiseerd. Er zijn tasjes versierd met Nicaraguaanse motieven, er is voorgelezen
uit ‘Sonia’s Feest’, en aan het eind van de middag is een piñata gebroken.

DOK, 4 november, Estelí-

middag
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RABO-Sponsorfietstocht
Op 20 september deden 9 actieve deelnemers mee aan de
RABO-sponsorfietstocht ter ondersteuning van de
Stedenband. Zij hebben 30 km gefietst en daarmee werd €
90 opgehaald voor het kinderparticipatieproject. Daarnaast
fietste ook de Natuurwacht mee ter ondersteuning van de
Ecokids en haalde nog eens € 85 op.

Communicatie
In 2015 heeft de SSDE verder gewerkt aan de zichtbaarheid van de Stedenband. De website is verder
aangevuld en regelmatig van nieuwe berichten voorzien.
De nieuwsbrief verscheen in 2016 zes keer. Bezoekers van de website kunnen zichzelf aanmelden
voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief krijgt ook de website meer bezoekers.
In 2015 is ook verder via Facebook en twitter gewerkt aan betere zichtbaarheid van de Stedenband
Berichten over en van de stedenband zijn geplaatst in diverse lokale kranten.
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Uitwisselingen

Reis Juli 2015 : Julian, Jeanette, Patricia, Luna, Abel, Jack en Robert-Jan
Afgelopen zomer zijn zeven Nederlanders namens Delft naar Estelí vertrokken. Ze zijn 10 dagen
samen in Estelí geweest en hebben daarvoor en daarna ook van een vakantie in Nicaragua genoten.
Tijdens de tien dagen in Estelí hebben we een flink aantal organisaties bezocht, waarvan er hieronder
een aantal genoemd worden.
In Estelí bezochten we o.a. een school van Funarte, waar kinderen muurschilderingen leren maken.
In Nicaragua is het maken van muurschilderingen een veel gebruikt middel om gevoelens en ideeën
te uiten, vaak op maatschappelijk gebied. We hebben zelf ook geverfd. We hebben ook andere
scholen bezocht, zoals het Guillermo hier op de foto. Graag zouden we leerlingen van scholen in Delft
en leerlingen van scholen in Estelí meer met elkaar samen te laten werken, bijvoorbeeld bij Spaans of

bij Engels.
Bij de muziekschool hebben we een aantal muziekinstrumenten achtergelaten waar men erg blij mee
is. Door het bezoek aan de muziekschool zijn we
nu ook aan het nadenken over een soort volkslied
voor de stedenband. We hebben ook
Baseballverenigingen bezocht. Men was zo onder
de indruk van de kennis en vaardigheden van
Julian dat hij binnen de kortste keren op de lokale
radio kwam om over baseball te praten. Julian
maakte het belang van sport voor de jeugd heel
duidelijk en liet trouwens ook zijn ongenoegen
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over de enorme troep op sommige speelvelden blijken.
We hebben ook contact gehad op het gebied van psychiatrie. Er is op dat gebied nog veel te doen in
Nicaragua en we hopen in de toekomst fondsen te kunnen werven om hulpverleners in Nicaragua te
kunnen ondersteunen. Tijdens een bezoek aan de parochie Guadalupe hebben we een kaars van de
Delftse Franciscus-en-clara-kerk en een kaars van de Vierhovenkerk aangeboden.

Stage lopen in Estelí - Anouk en Benthe
Zoals bij het project Samen Rijk ! reeds genoemd is werkten
Anouk en Benthe, 2 Pabo-studenten, aan mee aan de
uitvoering van dit project op de Maria Llanesschool in Estelí.
Uit een mail van Anouk: “Het gaat erg goed hier in Nicaragua.
Het leven hier bevalt eigenlijk zo goed dat ik hier het liefst zou
willen blijven! ….. Het is voor ons heel interessant om de gang
van zaken hier mee te maken. ….”.
De Stedenband hoopt in de toekomst nog vaker jonge mensen
te kunnen helpen aan een stageplek in Estelí.

Sigarenreis van Renssen
Medewerkers van sigarenwinkel Van Renssen in Delftgingen begin november naar Estelí om de
producenten van tabak en sigaren te bezoeken.
Sigaren uit Estelí zijn te koop in de winkel aan het Vrouwjuttenland 15.

Sigarenfabriek in Estelí
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Samenwerkingsverbanden
Vanuit Stichting Stedenband Delft Estelí (SSDE) wordt samenwerking tussen de volgende organisaties
gecoördineerd:
Vierhovenkerk en Franciscus-en-Clara-kerk met de Guadalupekerk
Stanislascollege met de scholen INEM en de Guillermo Canoschool
Fairtrade Werkgroep Delft met de koffiecoöperatie Las Diosas
Duurzaamheidscentrum De Papaver en de Natuurwacht met Ecokids
Af en toe lopen studenten van de TU-Delft stage in Estelí, hiervoor wordt samengewerkt met de
Farem universiteit in Estelí.
De Delftse partners werken ook onderling samen. Dit is handig in de communicatie met Estelí. Een
ander voordeel is dat de publieksacties naar de Delftse bevolking gecoördineerd worden.

Scholen
Het Stanislascollege Westplantsoen heeft al 15 jaar als zusterschool het INEM, een school in het
dorp La Concordia, vlakbij Estelí. De communicatie daarmee verloopt moeizaam en het
Stanislascollege probeert sinds een jaar ook een contact op te zetten met een middelbare school in
de stad Estelí, Guillermo Cano.
Op de jaarlijkse Stanislasdag, de dag waarop leerlingen van het Stanislascollege te Delft kunnen
kiezen uit meer dan vijftig verschillende workshops, gaven Petra Schetz (docent Spaans) en RobertJan van Egmond (docent wiskunde) les over Estelí. Het thema van deze workshop was
cultuurverschillen. Leerlingen kregen de opdracht om een uitwisseling op poten te zetten en daarbij
rekening te houden met de verschillen in
cultuur tussen Nederland en Nicaragua. De
docenten vertelden daarbij hun eigen
ervaringen van de moeilijkheden om samen
te werken aan de éne kant, maar ook de
leuke en leerzame aspecten van
cultuurverschillen aan de andere kant. De
20 leerlingen gingen in vijf groepjes van vier
enthousiast aan de slag en kwamen met
interessante programma’s.
De band tussen de Freinetschool in Delft en de Maria
Llanesschool in Estelí is niet zeer actief. Wél hebben twee
Pabostudentes van september tot en met november op de
Maria Llanesschool stage gelopen. En er is een gastles gegeven
over Estelí in een groep van de Hugo de Grootschool, onderdeel
van de Freinetscholen. Helaas heeft de Freinetschool niet
meegedaan met het project Samen Rijk!

Leerlingen van de Maria Llanesschool tijdens een parade
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Fairtrade
Stichting Fairtrade Gemeente Delft heeft contact
met de koffiecoöperatie ‘Las Diosas’ in Esteli.
Deze coöperatie bestaat uitsluitend uit vrouwen
en produceert biologische en fairtrade
gecertificeerde koffie voor de lokale en
internationale markt. Fairtrade Delft heeft in 2014
samen met Las Diosas een tentoonstelling
gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt wat Fair
Trade nu concreet betekent voor de koffieproducentes en hun gezinnen. In 2015 is er een
(Nederlands ondertitelde) video bijgemaakt. In het kader van de Fairtradeweek werd in oktober in
het Stadhuis op de Markt voor alle belangstellenden gratis fairtrade koffie en thee geschonken. De
stedenband was daar ook aanwezig met informatie.

Delftse Natuurwacht
Sinds januari 2005 heeft de Delftse Natuurwacht contact met een Ecokidsgroep in Estelí in Nicaragua.
Dit contact is tot stand gekomen mede dankzij de samenwerking met de Stedenband Delft-Estelí. In
het startjaar van dit project hebben we subsidie ontvangen van het Laaghangend Fruitfonds. Onze
doelstelling is twee tot drie keer per seizoen informatie uit te wisselen over van te voren afgesproken
natuur- of milieuonderwerpen. We maken een verslag van de activiteit met foto’s en sturen dat naar
elkaar op. Alle drie Natuurwachtgroepen (8-10 jaar, 10-12 jaar en 12-14 jaar, samen zo’n 60
kinderen) nemen jaarlijks Ecokidsactiviteiten in hun programma op. De Ecokids in Estelí komen uit de
wijken Boris Vega en Monte Sinai, de ca. 100 Ecokids zijn ook verdeeld over drie leeftijdsgroepen (4-6
jaar, 7-9 jaar en 10-14 jaar).
Karla Torrez is vanaf het begin onze contactpersoon met de Ecokids. Eerst vanuit Estelí en nu vanuit
haar nieuwe woonplaats in Nederland. Ze is, samen met echtgenoot Jack Boogmans, vrijwilliger bij
de Delftse Natuurwacht. Samen zorgen zij nu voor het contact tussen Ecokids en Natuurwachters.
Sinds de start van het project hebben we over verschillende onderwerpen informatie uitgewisseld,
zoals het landschap in Nederland en Estelí, van oud papier nieuw papier maken, zwerfafval, bomen
en herbarium, huisdieren, herfstweer, (exotisch) fruit en jam maken, Nederlandse en Nicaraguaanse
kaas maken, (biologische) boerderij, speelgoed maken van natuurlijk materiaal en de
(milieu)bedreigingen van de natuur.
Ook proberen we de Ecokids in Estelí te steunen met
materialen, zoals een beamer met geld van het
Goede Doelen Winkeltje, loeppotjes, verrekijkers,
een batdetector en digitale camera. Deels
aangeschaft met geld dat onze vrijwilligers en hun
familie ‘bij elkaar fietsen’ tijdens de Rabobank
Sponsorfietstocht.

Ecokids in Estelí
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Kerken
Franciscus en Clarakerk

In de RK Franciscus en Clarakerk (Raamstraatkerk) is een kerkengroep actief die iedere maand de
contacten met Estelí levendig houdt. Deze activiteit bestaat al bijna 30 jaar. 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. Na de lunch en de presentaties wordt een collecte
gehouden die bestemd zijn voor met name kinderprojecten in Estelí. De maaltijdgroep is open voor
mensen uit de hele stad en bestaat uit doorgaans 20 tot 25 deelnemers die gemiddeld 65 plus in
leeftijd zijn.

Vierhovenkerk

Tijdens Kerst 2014 zijn er video-opnamen gemaakt voor een
korte film te maken over hoe Kerst in Delft wordt beleefd.
Deze film is in 2015 gemonteerd en naar de Guadalupekerk
gestuurd.
Afgelopen jaar is ook één van de gemeenteleden van de
Vierhovenkerk, Robert-Jan van Egmond, naar Esteli geweest.
Hij nam deel aan de groepsreis welke door de Stedenband
was georganiseerd. Afgelopen herfst heeft
Robert-Jan een presentatie gegeven in de Vierhovenkerk over zijn reis,
waaronder zijn bezoeken aan de kerk, maar ook scholen aan de orde
kwamen.
De Vierhovenkerk organiseert elke maand een maaltijd na de dienst op
zondag. Voor deze maaltijd wordt er een presentatie gehouden over de
doelen welke worden ondersteund door de kerk. Een paar keer per jaar
wordt aandacht besteed aan Esteli, o.a. door het vertonen van de film
van de Maria Llanes school en afleveringen van “Brieven uit Nicaragua”
van Stef Biemans waar o.a. een van de kinderen uit de kerk een vraag
stelt aan Stef: “Is Nicaragua een gevaarlijk land?”
Tijdens de Startzondag van het kerkelijk jaar
werd er rond de kerk zwerfafval opgehaald
door kinderen en volwassenen. Komend
jaar wil de diaconie en de ZWO-commissie
van de kerk, samen met andere groepen uit
Delft, nogmaals zwerfafval gaan opruimen.
Deze actie wordt dan gekoppeld aan een
actie in Esteli: “Delft en Esteli ruimen samen
de wereld op”.
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Guadalupekerk

De Guadalupekerk besteedt veel aandacht aan
sociale projecten, er is onder meer een winkel waar
arme Estelianen goedkoop voedsel en kleding
kunnen verkrijgen, en een tandartskliniek.
De gemeente werkt hard aan de kerk, elke week ziet
de kerk er van binnen weer iets mooier uit. Buiten
wil men de binnenplaats graag overkappen niet
voor de regen, maar tegen de zon. Bij deze
binnenplaats is ook de winkel te vinden.
Enkele van de muzikanten die elke week in de kerk
samenkomen om te oefenen en om te zingen
tijdens de dienst.

De tandartskliniek van de Guadalupekerk
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Overkoepelende organisaties
C3M
De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa
del Tercer Mundo (Derde Wereldhuis of C3M). Het C3M functioneert als
aanspreekpunt voor de organisaties in Estelí, coördineert en evalueert
(gezamenlijke) projecten, handelt de financiën af, enz.
Er is maandelijks skypecontact over de lopende samenwerkingsprojecten
tussen het kantoor in Delft en dat in Estelí.

Europees overleg
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 Sant Feliu
(Spanje). Deze 4 Europese steden en Estelí hebben een jaarlijks overleg in één van de Europese
steden. In 2015 was er een overleg in mei in Delft en een overleg in november in Sant Feliu.

Andere Nederlandse steden
Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) is in 2014 gestopt. De SSDE houdt
nog wel contact met een tiental andere steden die een zusterstad hebben in Nicaragua. In 2015 is
twee keer overleg geweest
Vrijwilligers hebben in 2015 het Wereldpaviljoen bezocht, een groot Nicaraguamuseum in Steyl, en
er zijn plannen om in 2016 daarheen een excursie te organiseren vanuit Delft.

Winkeltje in het Wereldpaviljoen
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Plannen voor 2016
Samenwerking tussen partnerorganisaties
Er zijn veel organisaties die meewerken in de Stedenband Delft – Estelí. Al deze organisaties gaan
door met hun zinvolle en leuke projecten, teveel om op te noemen in dit verslag. Deze organisaties
zullen ook in 2016 doorgaan met hun activiteiten. Logisch, zou je misschien zeggen, maar helemaal
vanzelfsprekend is het niet. Stedenband Delft-Estelí maakt namelijk een moeilijke periode mee met
minder subsidie van de gemeente en onduidelijkheden op Europees niveau. Daarom is het juist nu
belangrijk de activiteiten door te laten gaan zoals we altijd gewend waren en ondertussen ook weer
nieuwe activiteiten ontplooien

Zwerfafval
In september 2016 willen we een zwerfafval project organiseren. Op deze dag in september zal er
zowel in Delft als in Estelí zwerfafval opgeruimd worden onder het motto “Delft en Estelí ruimen de
wereld op”. Momenteel wordt er volop nagedacht wat er met het afval zal worden gedaan in de zin
van kunstobjecten. Kinderen van Ecokids hebben al ruime ervaring met wat je met afval allemaal
kunt doen, van het maken van speelgoed tot heuse tuinmeubelen. Mocht u een goed idee hebben
voor bijvoorbeeld een kunst object, schroom niet het ons te melden.

Ecokids
In 2016 staan enkele Ecokids-gerelateerde activiteiten op het programma zoals een project over
suiker in februari. Welke zoetstoffen kennen we zoal in Nederland? En wat gebruikt met in
Nicaragua? Voor de Ecokids is een verzamelen van zwerfafval een vaste activiteit die we elk jaar
uitvoeren. Ook daar laten we de verschillen en gelijkenissen met de situatie in Nicaragua zien.

Samen Rijk !
Ook in 2016 zullen enkele Delftse basisscholen en de Maria Llanesschool in Estelí weer werken aan
het project Samen Rijk !
19

Financieel meerjarenplan
2016 wordt een spannend jaar voor de stichting. Gemeente Delft heeft zich als deelnemer
teruggetrokken en de subsidie van de gemeente wordt stapsgewijs afgebouwd. Daarnaast is de
ontwikkeling op Europees niveau onzeker. Stichting Stedenband Delft-Estelí wil echter geen
afwachtende houding aannemen, maar zullen juist met een meerjarenplan naar voren kijken. Hiertoe
zal eerst een meerjarenbegroting gemaakt worden, waarin niet de bezuinigingen centraal staan maar
de zaken die we met elkaar willen bereiken en hoe we die gaan financieren.

Financieel Jaarverslag 2015
Baten
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Lasten
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Balans

Toelichting op de realisatie 2015
In de realisatie is te zien dat er in 2015 minder is uitgegeven en binnengekomen dan begroot. Er zijn
in 2015 minder projecten uitgevoerd en het Samen Rijk ! project heeft minder geld gekost dan
begroot. Dit hangt samen met het feit dat een aantal subsidies niet zijn aangevraagd, de inkomsten
waren ook minder dan begroot. Een meevaller was de verkoop van artikelen, deze heeft onverwacht
bijna 500 euro opgeleverd, hulde voor de verkopers! In 2015 is
nog meer bewust op het geld gelet omdat de subsidie van de
gemeente in de toekomst gaat stoppen. Hiermee is de
stedenband op een overschot van 5296,25 euro gekomen, dat
is toegevoegd aan de reserves, hetgeen een steun zal kunnen
zijn in de komende jaren.

Toelichting op de begroting 2016
De bijdrage voor platformactiviteiten is overgeheveld naar
projecten, zodat dergelijke activiteiten nog steeds
georganiseerd kunnen worden hetzij onder een andere post.
Voor de projecten die voor 2016 gepland staan zijn voldoende
financiële middelen begroot zodat deze projecten voluit
uitgevoerd kunnen worden. In 2016 ontvangt de stedenband
minder subsidie van de gemeente. Desondanks is toch een
kloppende begroting opgesteld waarmee minstens
soortgelijke activiteiten als in 2015 kunnen worden bekostigd.
De situatie voor toekomende jaren is echter zorgelijk omdat
de subsidie van de gemeente per 1 januari 2017 helemaal weg
valt. Er wordt daarom nu al gewerkt aan een begroting voor
2017 waarin zal moeten blijken hoe dit gat gaat worden
opgevuld. Doel is om een ambitieuze begroting te maken, dat
wil zeggen dat de stedenband volop projecten wil blijven
uitvoeren met behulp van nieuwe geldschieters.
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