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Ecokids

Delftse Natuurwacht maakt‘Muurschildering’
door: Thea Rengers

Op 20 oktober 2012 had groep 10-12 van de Delftse
Natuurwacht weer een Ecokids-activiteit op het
programma staan, met als thema Muurschildering. Het
was een vervolg op de activiteit van 21 april. Toen
hadden Karla en Jack een presentatie voor ons verzorgd
over de muurschilderingen in Estelí. (In een eerdere
nieuwsbrief heeft hiervan een verslag gestaan.) De
Natuurwachters wilden graag meewerken aan de
muurschildering bij het Stanislas College. Helaas is dat
organisatorisch niet gelukt. Toch wilden de
Natuurwachters een groot schilderwerk maken. Ze
hebben nu een schilderij gemaakt op 15 kleine
schilderdoeken die samen een geheel vormen, met als
thema Regenwater.
Onze ‘muurschildering’ heeft iets minder dan in Nicaragua een boodschap in zich, maar toch zijn we trots op
het resultaat. Het heeft een plek gekregen aan het plafond in ons clubhuis, de Natuurschuur. Zo kunnen we er
nog vaak met plezier naar kijken. Er wordt nog gewerkt aan een fotoverslag van deze activiteit voor onze
website www.natuurwacht.nl Neem daar binnenkort eens een kijkje of wandel op een zaterdag de
Natuurschuur even binnen.
_____________________________________________________________________________________

Scholenband

Stanislas: Websitecontact met partnerschool
door: Petra Schnetz

Op 26 september heeft directeur mw. de Bonth van het Stanislascollege Westplantsoen
als eerste een bericht op de nieuwe website gezet die het Stanislascollege Westplantsoen
en het INLAC, een middelbare school in Nicaragua, met elkaar in verbinding gaat brengen.
De site is gemaakt door Maartje Tan en Thomas van Ringen, leerlingen uit vwo6 die zowel
het vak Informatica als het vak Spaans volgen. De site is in het Spaans en zal worden
gebruikt om een digitale uitwisseling tot stand te brengen tussen leerlingen van de beide scholen. Mooi werk
tot nu toe door de beide leerlingen en nu is het afwachten wanneer we het eerste bericht uit Nicaragua terug
mogen ontvangen! http://scwinlac.freehostingking.com/
____________________________________________________________________________________
Estelí

Evelien in Estelí
Evelien van Kalmthout (zie ook Nieuwsbrief augustus) is inmiddels twee maanden in Estelí. Op haar blog
http://evelienvan.waarbenjij.nu/ staan leuke stukjes en foto’s over haar belevenissen.
Inmiddels is Evelien ook begonnen met het vertalen van delen van de website van de Europese zustersteden
van Estelí. http://accion.europa-esteli.org/?cat=6&lang=nl
Ook heeft ze een filmpje op youtube gezet over afval in Estelí dat ze samen met de Ecokids en Mujeres
Ambientalistas maakte. http://youtu.be/gG3s38fIJQg?hd=1

__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Website vernieuwd
door: Pierre Hardy

De website van het Platform stedenband Delft-Estelí is
geactualiseerd en in en nieuw jasje gestoken. We hopen een zo
goed mogelijk beeld te geven van wat er op het gebied van de
stedenband in Delft en in Estelí gebeurt. In de toekomst zal de
site nog verder ontwikkeld worden, maar op het moment is er
al veel interessants te vinden. Onderwerpen van de nieuwsbrief
worden er soms uitgebreider behandeld en het is aan te raden
regelmatig eens te kijken of er nog ook nieuwe bijdragen
(artikelen, foto’s, filmpjes) te vinden zijn: www.delft-esteli.nl
__________________________________________________________________________________

Tentoonstelling

Afval of grondstof? – Afval in Estelí
door: Jack Boogmans

In Natuur- en milieucentrum De Papaver aan de Korftlaan is tot en met
1 april 2013 de tentoonstelling ‘Afval of Grondstof?’ te zien. De
tentoonstelling gaat over huishoudelijk afval. Waaruit bestaat het, hoe
kunnen we het verminderen, wat doen we er mee en wat zouden we er
verder nog mee kunnen doen? Ook is er inspiratie te vinden bij Cradle to
Cradle en Afvalkunst. Daarnaast is er in deze tentoonstelling ook
aandacht voor afval in Estelí. Zo is te zien hoe het afval wordt opgehaald
en naar de stortplaats wordt gebracht. Naast problemen zijn er ook
lichtpuntjes te zien in de vorm van Las Mujeres Ambientalistas die
papier recyclen en de Ecokids die opruimacties houden en werken met
afvalmateriaal. Er is een klein stukje muur nagebouwd van “eco
ladrillos”, flesjes gevuld met plastic die gebruikt kunnen worden als
bouwmateriaal. Speciaal voor deze tentoonstelling is een kort filmpje
over afval in Estelí gemaakt door Evelien van Kalmthout.
http://youtu.be/gG3s38fIJQg?hd=1 De tentoonstelling is geschikt voor
alle leeftijden: ma -vr 10.00-17.00 uur. Zondag van 13.30-16.30 uur.
Zaterdag gesloten.
____________________________________________________________________________________________

Estelí

VehicuNO-BiciSI
door: Fatima Payan (Estelí)

Op zaterdag 22 september werd de Internationale
Autovrije Dag gevierd: in meer dan 1500 steden ter
wereld werden activiteiten georganiseerd om na te
denken over het gebruik van motorvoertuigen en
groene alternatieven voor vervoer in de stad te
promoten. Als eerste stad in Nicaragua, sloot Estelí
zich bij dit initiatief aan met het evenement
“VehícuNO-BiciSI” dat plaatsvond voor het
gemeentehuis. Eén van de activiteiten was het
maken van een grote krijttekening op straat door
meer dan 80 kinderen en volwassenen, die zo hun
ideeën over de gevolgen en de mogelijke
oplossingen van de milieuvervuiling tot uitdrukking
brachten. Kinderen konden zich ook vermaken met

spelletjes en het kijken hoe “SK8-Estelí”, een groep jonge skaters, zijn kunsten vertoonde. Om half tien begon
een demonstratieve fietstocht door de belangrijkste straten van Estelí. 50 kinderen, jongeren en volwassenen
deden mee onder het scanderen van het motto “VehícuNO-BiciSI”. De stoet werd op de fiets voorafgegaan
door het hoofd van de verkeerspolitie in Estelí. In Bielefeld, de Duitse zusterstad van Estelí, werd ook een
fietstocht georganiseerd door voormalige deelnemers aan het vrijwilligersprogramma van de Europese
zustersteden in Estelí.
Het evenement werd afgesloten met een concert door artiesten uit Estelí en haar zustersteden. Intussen
genoot het publiek van de kleurrijke straattekeningen die door de Esteliaanse kinderen gemaakt waren. Het
succes van het evenement was te danken aan de goede samenwerking tussen verschillende organisaties
waaronder: de Cristalschool, Radio Cumiches, Instituto de Arte Popular Roberto Loáisiga, Iniciativa Colibri,
Radio Liberación, Ecokids, INSFOP, vrijwilligers uit zustersteden van Estelí, de Politie en de gemeente Estelí. De
bevolking van Estelí gaf door straattekeningen, een fietstocht en muziek, te kennen dat ze stap voor stap een
mentaliteitsverandering wil bewerkstelligen voor een groener Estelí dat in harmonie is met het milieu.
“Een groenere stad is mogelijk, als iedereen zich voor de zaak verenigt zou Estelí vandaag groen zijn”.
_____________________________________________________________________________________________

Estelí

Kinderparticipatieproject
door: Peter Clarke/Pierre Hardy

Peter Clarke, coördinator van het
Stedenbandkantoor in Estelí (Casa de Tercer
Mundo oftewel C3M) was te gast op de vergadering
van het Platform Delft-Esteli, op 5 november in het
Stadhuis. Hij deed onder meer verslag van het
Kinderparticipatieproject dat vanuit Europa wordt
gesteund. In zes dorpen rond Estelí praten groepen
kinderen over hoe zij hun dorp graag willen
verbeteren. Hun ideeën geven ze vorm door het
maken van radioprogramma’s, dansvoorstellingen
en muurschilderingen. Eén van de wensen in het
dorp San Nicolas was: een speelplek voor kinderen.
Op bijgaande foto de muurschildering die laat zien
hoe de kinderen hun gewenste speeltuin zien.
__________________________________________________________________________________

Platformnieuws

Stedenband actief
door: Pierre Hardy

Nieuwe muurschildering
Vrijdag 7 september j.l. onthulde wethouder Stephan Brandligt een grote muurschildering die Tania Gutiérrez
de daaraan voorafgaande week op de hoek van de Pootstraat en de Krakeelpolderweg had gemaakt.Tania
werkt bij de muurschilderschool Funarte in Estelí. Ze
werd bij haar werk geholpen door leerlingen van het
nabijgelegen Stanislascollege. Onderwerp van de
muurschildering is 'kinderarbeid of school'. De
leerlingen hadden hierover tekeningen gemaakt die
in de muurschildering verwerkt zijn. Van tevoren
hadden ze dit thema tijdens de tekenles besproken
en een film bekeken. De buurtcommissie, die ook bij
de organisatie betrokken was, en bewoners uit de
buurt zijn erg tevreden met het resultaat. In plaats
van een zwarte muur met graffiti is er nu een bonte
muurschildering in Nicaraguaanse sfeer. Financiële
steun voor het project werd gegeven door
woningbouwcorporatie Woonbron, eigenaar van de

muur. Door het enthousiasme van de betrokkenen hoort een herhaling zeker tot de mogelijkheden, dus wie
weet, volgend jaar weer?
Rabo sponsorfietstocht
Zondag 23 september reed aantal mensen namens de stedenband mee met de Rabo sponsorfietstocht. Er
konden twee afstanden gefietst worden: 30 en 60 km. Voor iedereen die namens de Stedenband meefietste,
stort de bank respectievelijk € 10,00 of € 20,00 in onze kas. Met dat geld steunen we het
Kinderparticipatieproject in Estelí. Het was die zondag uitstekend fietsweer. Voor de deelnemers een
geslaagde dag: op een sportieve en gezellige manier een bijdrage leveren voor het goede doel. Er waren ook
deelnemers van de Delftse Natuurwacht actief. 150 bijeengefietste euro's zijn voor het Ecokidsproject.
Delftse boekenbende
Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘Hallo wereld’ en ging
over verschillende culturen in ons eigen land en in andere landen. Om de Kinderboekenweek groots te vieren,
organiseerden DOK en Theater de Veste op zondag 7
oktober De Delftse Boekenbende. De stedenband was
aanwezig met een stand. Er werd informatie gegeven,
Nicaraguaans handwerk verkocht en kinderen konden
vragen beantwoorden die kinderen uit Estelí gesteld
hadden over wat Nederlandse kinderen zoal doen:
“Hoe heet je? Naar welke school ga je? Wat doe je in
het weekend? Welke sport doe je?” enz. De
antwoorden zullen naar de kinderen in Estelí
teruggestuurd worden.

_______________________________________________________________________________________

Activiteiten

Agenda
13 november:
20 november:
30 november:
1 december:

Vergadering bestuur Stichting Stedenband Delft-Estelí (elke 2e dinsdag van de maand)
Internationale Kinderrechtendag
Kerkenmaaltijd Raamstraatkerk
DNW groep 12-14, thema ‘Kinderrechten’ in relatie tot het Kinderparticipatieproject in Estelí

___________________________________________________________________________________________________
Afmelden
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door het platform Stedenband Delft - Estelí. U kunt zich afmelden voor deze Nieuwsbrief door
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