
 

 

 
Dit is een uitgave van het Platform Stedenband Delft-Esteli. Wilt u contact met een van de 

schrijvers of deelnemende organisaties neem dan contact op met ons kantoor: info@delft-esteli.nl 
of tel. 015-2121686 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Platformnieuws 

Het platform Delft-Estelí  

door: Pierre Hardy 

 

Om de stedenband Delft-Estelí een impuls te geven is begin dit jaar het Platform Stedenband Delft-Estelí 

opgericht. Samen met organisaties die al iets met Estelí hadden en een aantal nieuwe, wordt de invulling 

van de stedenband opnieuw bekeken. De laatste jaren was de aandacht te veel gevestigd op het 

uitvoeren van een aantal grote projecten in Estelí en kwam het contact tussen mensen en organisaties in 

beide steden een beetje in het gedrang. Om onze oude doelstellingen: contacten tussen bewoners en 

projecten op maat weer in ere te herstellen kwam het Platform tot stand. Deelnemers zijn: de Stichting 

Stedenband Delft-Estelí, de gemeente Delft, de Delftse Natuurwacht, de kerkengroep, het 

Stanislascollege, Fairtrade Delft, id11 en de Nieuwe Academie. Hopelijk zullen in de nabije toekomst 

meer organisaties en ook scholen zich aansluiten bij het platform. Om elkaar te stimuleren zullen de 

deelnemers aan het platform enkele malen per jaar bijeenkomen. In de nieuwsbrieven kunt u over 

ontwikkelingen en activiteiten van het platform lezen. Het kantoortje in Delftstede blijft de plek waar de 

coördinatie plaatsvindt, iedereen die nieuwe ideeën heeft of vragen over de Stedenband is welkom op 

woensdagen van 11 tot 14 uur. 

__________________________________________________________________________________________ 

Platformnieuws 

Ecokids Delft 

door: Thea Rengers 

 

Zeker nu Karla Torrez in Nederland is, houdt de Delftse Natuurwacht regelmatig activiteiten over Estelí.  

Op zaterdag 21 april was Karla aanwezig bij een activiteit, om van alles te vertellen over Estelí en 

Nicaragua. Een uitgebreid verslag kunt u lezen door op de volgende link te klikken: 

 
https://docs.google.com/file/d/0B-kF_wszSLnuaE9iS1R0V005SjA/edit?pli=1 

__________________________________________________________________________________________ 

Platformnieuws 

Gastatelier Estelí   

door: Paul Giesen  
 

Stichting id11 realiseert tijdelijke gastateliers en laagdrempelige presentatieplekken voor kunstenaars 

waar experiment kan gedijen. id11 heeft geen permanente woon- of werkruimte voor de realisatie van 

projecten, maar reageert op wat beschikbaar is, ontstaat of komt met een plan voor een project. id11's 

artist-in-residence programma is afhankelijk van de beschikbaarheid van tijdelijke ruimten. 

id11 werkt langzaam, maar gestaag aan het idee om een artist-in-residence programma te starten in 

Esteli vanaf de zomer van 2013. id11 nodigt Delftse kunstenaars uit om gedurende een maand te wonen 

en te werken in Esteli. Aangezien het idee nog van vele factoren afhankelijk is, zou dit ook zomaar nog 

een jaar later kunnen zijn.  
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Aangezien het project nogal wat voorbereidingen vergt, heeft id11 wel een aanvraag gedaan voor een 

Europese vrijwilligster bij Youth in Action, die gedurende een jaar id11 komt ondersteunen bij haar 

activiteiten. Het betreft een vrijwilligster uit Spanje, waardoor de communicatie met Esteli wordt 

vergemakkelijkt en de taalvaardigheden van de vrijwilligers van id11 wordt vergroot. Voor deze 

vrijwilligster uit Spanje zoekt id11 nog een geschikte woonruimte voor een half jaar of een jaar. Er is een 

bescheiden budget voor huur en de vrijwilligster wordt begeleid door id11. Misschien heeft iemand 

ruimte voor deze vrijwilligster en wil ook zijn/haar Spaanse taalvaardigheid vergroten. Voor meer 

informatie: Paul Giesen van id11 info@id11.nl. Voor meer informatie over id11: http://www.id11.nl/. 

__________________________________________________________________________________________ 

Nicanieuws 

Nieuws uit Nicaragua   

door: Ria van Oostveen  
 

Tijdens Het Europees overleg begin mei in Bielefeld  (één van de 4 Europese zustersteden van Estelí, 

naast San Feliu, Sheffield en Delft) vertelden Peter Clarke en Maria Adela (medewerkster 

stedenbandenkantoor Estelí) over de laatste ontwikkelingen in Nicaragua. Ook via het Landelijk Beraad 

Nederland-Nicaragua blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen. Hier volgen wat nieuwsfeiten: 

− Economisch groeit Nicaragua: met de export, toerisme en buitenlandse investeringen gaat het 

goed. Dit maakt armoedebestrijding mede mogelijk. Vooral in onderwijs, gezondheidszorg en 

huisvesting zijn aansprekende resultaten geboekt. 

− Wel blijft aanhoudende zorg bestaan over  de democratische ontwikkelingen in Nicaragua. 

− Maar de kosten van levensonderhoud zijn sterk gestegen; daar heeft het grootste deel van de 

bevolking last van. 

− De regering heeft veel sociale programma’s waarvan het effect twijfelachtig  is. 

− Zoals in alle steden neemt de onveiligheid in Estelí toe. De hoge misdaadcijfers zijn deels 

gerelateerd aan georganiseerde misdaad  (drugs- en mensenhandel). 

− In januari is president Daniel Ortega benoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar. 

− In november 2012 zijn er gemeentelijke verkiezingen. In Estelí zijn de FSLN-kandidaten voor 

burgemeester en viceburgemeester dezelfden als die er nu zitten: Francisco Valenzuela  voor 

burgemeester en  Rosa Argentina Rucama voor vice-burgemeester. Dit werd mogelijk door 

dezelfde beslissing van het hooggerechtshof waardoor Daniel Ortega voor een derde periode 

herverkozen kon worden als president. 

− De wetgeving die abortus in alle gevallen verbiedt, ook in geval van verkrachting van zeer jonge 

meisjes, blijft ongewijzigd. 

− In Venezuela worden in oktober verkiezingen gehouden. Indien Chavez zou verliezen, heeft dit 

grote consequenties voor de regering van Daniel Ortega. 

− Als in november de republikeinen in de VS winnen, zal er nieuwe druk worden uitgeoefend tegen 

de ALBA-landen (‘Alianza Chavez’). 

− De Nederlandse ambassade in Midden-Amerika sluit eind 2013. 

− Steeds meer waterschappen zijn via stedenbanden actief in Nicaragua; dat biedt wellicht ook 

voor Estelí mogelijkheden. 

__________________________________________________________________________________________ 

Platformnieuws 

Vierhovenkerk en Ecokids   

door: Dick de Haas 

 

Afgelopen jaar heeft de Vierhovenkerk een project van de Ecokids in Estelí ondersteund. Het project had 

als doelstelling de milieu-educatie van de Ecokids op scholen en buurten in Estelí te bevorderen. Een 

anonieme gever uit de kerk droeg € 250 bij voor het project. 

Afgelopen Hemelvaartsdag was er Dauwtrappen (in het Abtwoudse Bos) na een wandeling van ruim 

anderhalf uur was er een ontbijt in de kerk. De opbrengst van deze maaltijd werd ook geschonken aan 

het Ecokidsproject. Totaal werd er dit seizoen ruim € 1200 bij elkaar gebracht. 



 dauwtrappen op hemelvaartsdag 

__________________________________________________________________________________________ 

Estelí 

Internationale conferentie in Estelí 

Door : Ria van Oostveen 

 

Ben je betrokken bij de stedenband met Estelí, maar nog nooit in Estelí geweest? 

Ben je lang geleden in Esteli geweest en wil je er weer eens naar toe? 

Zoek je een bijzondere en zinvolle vakantie in 2012? 

Ga dan naar de internationale conferentie in Estelí, die van 4 tot 12 augustus wordt georganiseerd door 

de Casa de Tercer Mundo (C3M) in Estelí. 

In Estelí is de laatste jaren veel veranderd. Ook het werk van de stedenbanden is veranderd. Om ons te 

blijven vernieuwen, organiseren de stedenbanden een internationale conferentie, met als doelstellingen: 

− Beter onderling begrip tussen mensen die vanuit verschillende perspectieven naar de 

stedenbanden kijken 

− Nieuwe vormen van communicatie tussen Europa en Estelí 

− Nieuwe initiatieven en banden tussen Europa en Estelí 

Aan de conferentie nemen Europeanen uit verschillende zustersteden deel, evenals Estelianen uit 

verschillende sectoren. Het programma is aan te passen aan de wensen van de deelnemers. 

Informatie en inschrijven via Peter Clarke peter@estelinet.com 
___________________________________________________________________________________________ 

Platformnieuws 

Broodmaaltijd   

door: Leonie Zweekhorst 

 

Op vrijdag 29 juni is er weer een broodmaaltijd in de tuinzaal van de Franciscus en Clarakerk in de 

Raamstraat. Onze gaste uit Estelí, Karla Torrez zal een presentatie verzorgen over het 

samenwerkingsproject tussen de Ecokids Estelí en de Delftse natuurwacht. Ook het  project 

kinderparticipatie voor jongeren in Estelí zal ter sprake komen.  Jacques Boogmans, medewerker van de 

Papaver zal vertalen. De lunch is voor ieder toegankelijk. Aanvang 17.30u , de kosten zijn €1.50.   

Aanmelden bij Geertje Verre tel 2132514.  

_________________________________________________________________________________________ 

Cursus 

Spaanse conversatielessen 
 

In de maand mei heeft Karla Torrez elke woensdagavond van 17.30 – 19.00 uur conversatieles gegeven 

aan enkele belangstellenden uit de stedenband: zo konden zij op een informele manier hun Spaans 

ophalen en kennis over Estelí vergroten. 

Bij voldoende belangstelling willen we deze conversatielessen in juni en daarna vanaf september 

voortzetten. Geïnteresseerden kunnen zich op geven bij Ria van Oostveen: info@delft-esteli.nl.  
 



__________________________________________________________________________________________ 

Europese Samenwerking 

Fietsen voor Estelí   

 

De Sheffield-Estelí Society organiseert elk jaar een sponsorfietstocht voor Estelí. Dit jaar wordt gereden 

voor voor het Kinderparticipatieproject. 

Deze prachtige Two Peaks Bike Ride is 50 of 20 mijl (80 of 32 km) lang en wordt dit jaar gehouden op 

zondag 1 juli. Meedoen kost 10 Pond en het is de bedoeling dat je je laat sponsoren door vrienden en 

kennissen. Meer informatie: http://www.esteli.org.uk/bikerid.htm of bij sheffieldestelisociety@yahoo.uk Het zou 

leuk zijn als er weer een Delftse delegatie meefietst! De stedenband Delft-Estelí kan bemiddelen bij 

onderdak (Mail naar info@delft-esteli.nl of bel woensdags tussen 10 en 14 uur 015-2121686) 

__________________________________________________________________________________________ 

Activiteiten 

Agenda 

 

29 juni: Broodmaaltijd Raamstraat. Gast: Karla Torrez uit Estelí.  

1 juli: Two Peaks Bike Ride Sheffield  

4-12 augustus:  internationale conferentie in Estelí 

23 september: Rabofietstocht . Wie fietst mee voor Estelí? 

________________________________________________________________________________________ 

Afmelden 
 

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

door een email te sturen naar info@delft-esteli.nl of via ons kantoor: Stedenband Delft-Estelí, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft, 

tel. 015-2121686 (woensdag 11-14 uur) . Voor meer informatie, zie onze website http://www.delft-esteli.nl/.  

 

 

 
 

 

 


