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VOORWOORD 
 
Het jaar 2009 was voor de Stedenband Delft-Estelí een bijzonder jaar.  
Tot en met 2008 verzorgde de gemeente de ondersteuning van de stichting door een 
coördinator gedurende 16 uur per week. De gemeente heeft de ambtelijke ondersteuning 
met ingang van 2009 beëindigd en een bedrag van € 7500,-  per jaar voor de periode 2009 
en 2010 toegezegd om de ondersteuning en coördinatie van de stichting vorm te geven.  
Het is eind eerste kwartaal gelukt daar een goede invulling aan te geven. Een nieuwe 
coördinator pakte met veel enthousiasme haar taak op. 
Het belangrijkste was het maken van een plan voor fondsenwerving voor het hoofdproject in 
Estelí. Dit project, Caminando Juntos genaamd, richt zich op het realiseren van 
millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, die door alle landen zijn onderschreven. 
De meeste gemeenten in Nederland die een Nicaraguaanse stedenband hebben doen ook 
mee aan het Caminando Juntos project voor dat land, dat het een na armste van Midden 
Amerika is. Voor onze zusterstad Estelí hebben wij daarom als doelstelling geformuleerd: 
 

“Alle kinderen naar school in Estelí” 
 
Zowel voor de gemeente als voor de stichting is het een belangrijke doelstelling te zorgen 
dat wél alle kinderen in Estelí naar school gaan (30% van alle kinderen gaat nu niet naar 
school). Natuurlijk streeft de stichting er naar dat alle inwoners van Delft dit begrijpen en 
ondersteunen. Kinderen die niet in de gelegenheid zijn om onderwijs te volgen hebben heel 
beperkte toekomstmogelijkheden en dat is niet omdat zij daar zelf voor gekozen hebben.  
 
In 2009 bestond de stichting 25 jaar. Uiteraard een belangrijk moment om bij stil te staan. 
Dat hebben we gedaan door een aantal activiteiten te organiseren waarmee we fondsen 
hebben binnen gehaald om te helpen alle kinderen in Estelí naar school te kunnen laten 
gaan. 
Deze jubileumactiviteiten hebben ruim € 19.000,-  opgeleverd, waarbij een bijzonder woord 
van dank aan de Vierhovenkerk die  daaraan ruim € 3800 heeft bijgedragen. 
 
 
Ook in 2010 zal de stichting zich blijven richten op het vergroten van draagvlak bij de Delftse 
bevolking voor de zusterstad Estelí. Wij hopen zeer dat het nieuwe college onze zusterstad 
prioriteit zal blijven geven. Delft heeft alle mogelijkheden om de bevolking van Estelí te 
helpen aan een betere toekomst. Dat kan door het ondersteunen en opstarten van 
initiatieven die vervolgens binnen Estelí zelf verder opgepakt kunnen worden. 
 
Een bijzonder woord van dank aan alle inwoners van Delft die zich in hebben gezet voor 
Estelí. 
 
 
Ajo Duymaer van Twist, voorzitter 
April 2009 
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ORGANISATIE 
 

Bestuur 

In 2009 kende het bestuur de volgende samenstelling: 
Voorzitter  : Ajo Duymaer van Twist 
Secretaris  : Gerard van Stam 
Penningmeester : Dick de Haas 
Leden   : Harrie Oostingh en Hans Simons 
 
In de loop van 2009 zijn Anouk Schuitemaker en Willy van der Rijt afgetreden en is Hans 
Simons toegetreden tot het bestuur.  
 
Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.  
Ze ziet als belangrijkste taken:   

• het maken van een jaarplan voor de activiteiten in Delft; 
• het verzorgen van de communicatie intern en extern; 
• het beoordelen van projectvoorstellen; 
• goed samenwerken met het gemeenschappelijk Europees kantoor in Estelí; 
• het uitstippelen van het beleid van de stichting. 
 

Vrijwilligers 
 
Er zijn vele vrijwilligers actief voor de Stichting Stedenband Delft-Estelí. Waar mogelijk wordt 
er met hen samengewerkt om genoemde taken te realiseren.  Afhankelijk van de activiteiten 
die in Delft georganiseerd worden, wordt eveneens op vrijwilligers een beroep gedaan.  
Met hun enthousiaste bijdrage zijn ze onmisbaar voor de stichting.  
 
Campagneteam 
 
Om de activiteiten  voor de fondswervingsacties te ondersteunen is in 2008, naar model van 
het LBSNN/HIVOS Caminando juntos programma, een campagneteam opgericht: 
 
Voorzitter  : Leonie Zweekhorst (Stanislascollege)   
Leden   : Aad Meuleman (Fractie Stadsbelangen) 
   : Herman Weyers (Evenementenbureau) 
   : Michiel Dol (D'66 en bestuur DNA) 
   : William  van Treuren (OBS Freinet) 
   : Fred  Platzek  (Chr. Lyceum Delft) 
   : Dick  de Haas (Vierhovenkerk) 
   : Eppo van Nispen (DOK) 
   : Pierre  Hardy (Vrijwilliger SSDE) 
   : René Kok  (redactie Nieuwsbrief) 
   : Dhr. Joost Verhoeff  ( diverse evenementen) 
   : Dhr.  Van Vliet ( MKB) 
   : Mevr. Van Vliet- Arkesteijn ( diverse vrijwilligerswerk) 
   : Dhr. G. Dirkse ( Vierhovenkerk) 
 
De achterliggende gedachte was dat mensen die een sleutelpositie innemen in het sociaal-
maatschappelijke veld in Delft, van betekenis kunnen zijn voor activiteiten  binnen de 
Stedenband.  De commissieleden leveren ideeën, leggenschakels tussen SSDE en de 
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knooppunten van netwerken in Delft, waar mensen uit diverse geledingen een centrale rol 
hebben.  
Een andere achterliggende gedachte was dat, gezien de credietcrisis, de Delftenaren niet 
met nieuwe acties moesten worden lastig gevallen, maar gelden moesten worden 
gegenereerd via bestaande initiatieven en reeds vertrouwde manifestaties. 
Het campagneteam kwam voor het eerst bijeen in maart  2009, nadat de nieuwe voorzitter 
Ajo Duymaer van Twist was aangetreden. Daarnaast werden, samen met de tijdelijk 
aangestelde coördinator Anneke van den Berg, de stedenbandorganisatie, de relatie met de 
gemeente en die met het LBSSN in kaart gebracht.  
Het campagneteam werd geïnformeerd over opzet en werkwijze van de SSDE en leverde 
vervolgens een reeks van ideeën om fondsen te werven en de lokale media  bij de 
stedenband met Estelí te betrekken.  
Coördinator Anneke en voorzitter van het campagneteam Leonie, gingen aan de slag om 
voor het einde van 2009 de afgesproken taakstelling te realiseren.  
Dat werd o.a. bereikt door drie activiteiten die in november plaatsvonden: een 
grachtenboottocht “Op avontuur”, een “Maal theatraal” en een kunstveiling. Deze activiteiten 
komen verder in dit jaarverslag nog aan de orde. 
De leden van het Campagneteam kunnen terugzien op een taakstelling die gehaald is. 

Secretariaat  

De Stedenband heeft een bescheiden kantoor in Delftstede. Het kantoor is elke woensdag 
van 11.00 tot 14.00 uur bereikbaar voor het publiek. Het kantoor wordt bemand door de 
vrijwilligers Pierre Hardy en Annick de Bruin.   
Verder is bij de gemeente Emely van Reenen aanspreekbaar over allerlei stedenbandzaken 
die de gemeente onder haar hoede heeft.  

Organisatie maatschappelijke initiatieven 

De kracht van de stedenband ligt in de initiatieven van Delftse inwoners. Al jaren zijn 
verschillende kerken en scholen in Delft actief om geld in te zamelen voor projecten in Estelí 
en informatie te geven over hun zusterscholen. De kerken die zich inzetten zijn verenigd in 
de kerkengroep. De Delftse Natuurwacht onderhoudt contact met de Ecokidsgroep in Estelí. 

Stichtingsraad 
 
De Stichtingsraad wordt gevormd door Delftse organisaties en particulieren die op één of 
andere wijze betrokken zijn bij de stedenband met Estelí. De burgemeester van Delft is 
voorzitter van de Stichtingsraad. Het bestuur legt tijdens een vergadering van de 
Stichtingsraad verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. In 2009 is de 
stichtingsraad één maal bij elkaar geweest. 

Vertegenwoordiging in Estelí 
 
De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa del Tercer Mundo 
(Derde Wereldhuis). Het Casa del Tercer Mundo (C3M) 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). 
Terwijl Peter Clarke zich voornamelijk met de grotere Europese projecten en met strategisch 
beleid bezighoudt, onderhouden de kantoormedewerkers in Estelí de contacten voor de 
kleinere projecten. Zij hebben contact met alle organisaties in Estelí die wij vanuit Delft 
ondersteunen.  
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Europees overleg 
 
Op 6 en 7 juni vond in Delft het overleg plaats tussen de Europese steden die samenwerken 
met Estelí. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit Sant Feliu (Spanje), Sheffield, Bielefeld, 
Delft én de coördinator van het Casa Tercer Mundo uit Estelí.  
Tijdens het overleg is de voortgang van het onderwijsproject dat gezamenlijk door de 
Europese steden - en met financiering van de Europese Unie – wordt uitgevoerd. Tevens is 
gekeken naar de wijze waarop follow-up plaatsvindt door Casa Tercer Mundo in Nicaragua. 
Gebruikmakend van de aanwezigheid van de coördinator uit Nicaragua is een presentatie 
verzorgd voor geïnteresseerden uit Delft over de situatie in Nicaragua na de regeringswissel 
en de voortgang van de projecten.  
 

 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) 
 
De Stichting Stedenband Delft-Estelí is lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden 
Nederland-Nicaragua (LBSNN). De stichtingsraad komt minimaal 2 keer bijeen. Het LBSNN 
is een samenwerking aangegaan met het HIVOS voor de duur van 4 jaar. Daarnaast beheert 
het LBSNN de fondsen voor Nicaragua uit het KPA fonds van het NCDO. 

Samenwerking met Rijswijk 
 
Rijswijk heeft een band met Condega 20 km ten noorden van Estelí. 
Er zijn verschillende contacten met Rijswijk over de activiteiten in Delft en Rijswijk. Ook heeft 
het kantoor in Estelí een aantal projecten in Condega gecoördineerd.  
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EEN TERUGBLIK OP DE ACTIVITEITEN IN 2009  
 
 
Poppen uit Nicaragua tijdens Mooi Weer Spelen 
 
In het voorjaar van 2009 zocht SSDE contact met de organisatie van de Delftse Mooi Weer 
Spelen, het vermaarde Delftse straattheaterfestival. We kwamen overeen het Nicaraguaanse 
theatergezelschap Guachipilin een plaatsje te geven in het kinderprogramma in de 
Doelentuin op zondagmiddag 7 juni. Op de website van de Mooi Weer Spelen verscheen 
onderstaand bericht: 
“Iedere zomer reist een theatergroep uit Nicaragua naar Nederland om hier optredens te 
verzorgen. Bewust heeft de SSDE het optreden in Delft in 2009 gepland tijdens de Mooi 
Weer Spelen. De SSDE is immers een organisatie van actieve Delftenaren, die gezicht geeft 
aan het internationale karakter van Delft.”  
Het Nicaraguaanse theatergezelschap Guachipilin bood fascinerend poppentheater. De 
voorstelling Historias de Sol y Luna (de geschiedenis van de zon en de maan) nam de 
toeschouwers mee op reis door Nicaragua. Kinderen op het Doelenplein kwamen op 
zondagmiddag 7 juni jl. oog in oog te staan met ondeugende apen, griezelige krokodillen en 
uitzinnige dansers. De verhalenverteller Piet van der Pas was goed op dreef. Na afloop van 
de voorstelling konden de kinderen samen met de poppen uit het theater op de foto. De 
opbrengst ging naar het project ‘Alle kinderen naar school in Estelí’. 
 
Aansluiting bij jubileumfeesten Stanislascollege  
 
In juni 2009 vonden op het Stanislascollege twee bijeenkomsten plaats om het 60-jarig 
bestaan van de school te vieren. Wij waren daar aanwezig met een tentoonstelling en een 
bescheiden fotostudio waar de bezoekers zich konden laten fotograferen met hun 
voormalige schoolmaatjes in een ouderwets schoolbankje. Laura de Haan verzorgde de 
fotografie. De opbrengst was voor  het La Concordiacollege bij Estelí. 
Leerlingen van het La Concordia-college komen uit de verre omgeving. Sommigen moeten 
twee uur lopen van huis naar school en weer terug. Er is veel geld nodig om het onderwijs te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio Estelí naar school kunnen.  
 
TOP 
 
In de zomermaanden van 2009 (juli/september) vond er in TOP (techniek ontmoetingspunt) 
aan de Hippolytusbuurt een tentoonstelling plaats over de steden waar Delft een speciale 
band mee heeft: de partnersteden: Kfar-Saba (Israel), Aarau (Zwitserland), Freiberg 
(Duitsland) en Adapazari (Turkije) en de stedenbanden: Estelí (Nicaragua) en Tshwane 
(Zuid-Afrika).  
Het thema van de tentoonstelling was:‘Bouwen aan de toekomst’. Er werd veel informatie 
gegeven: algemene informatie over de zustersteden (ligging, land, cijfers bevolking en 
economie, lokale problematiek enz.); toelichting van activiteiten van de organisaties; 
uitlichting van gerealiseerde projecten en projecten in ontwikkeling en verslagen van 
uitwisselingen met de zustersteden. 
De stedenband Delft-Estelí kreeg de gelegenheid een deel van de tentoonstelling in te 
richten in Nicaraguaanse sfeer. Met steun van Tijn Noordenbos werd er een origineel 
Nicaraguaans schoolklasje ingericht waar een video te zien was over het Caminando Juntos 
project. De schoolbankjes werden speciaal voor de gelegenheid door dhr. Oostingh 
gemaakt. Daarnaast waren er panelen met tekst, balsahouten vogeltjes en foto’s.  
Tijdens de opening van de tentoonstelling op vrijdag 10 juli was de publieke belangstelling 
bijzonder groot. 
 
In het kader van de tentoonstelling ‘Bouwen aan de Toekomst’ vond er op 8 september in 
TOP een filmavond over Nicaragua plaats: ‘Twee verhalen over hemel en hel.’  



Er werden twee films vertoond die het moeilijke dagelijkse leven van kinderen in Nicaragua 
en het belang van onderwijs tot onderwerp hadden. Na de films was er tijd voor uitleg, debat 
en Nicaraguaanse versnaperingen. 
 
Jubileum Stichting Stedenband Delft Estelí  
 
In november 2009 vierde SSDE haar 25-jarig bestaan met drie jubileumactiviteiten, te weten 
een nachtelijke theatertour langs verborgen locaties, een kunstveiling en een diner in de 
Wereldzaak met een optreden van de Staat van Verwarring.  
 

 
 
Op Avontuur 
 
Op woensdag 11 november konden Delftenaren zich in kleine groepen laten vervoeren over 
het water naar verborgen plekken in Delft en zich daar laten betoveren door muziek, theater, 
poëzie en verhalen.  
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De avond werd mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van  
- Piet van der Pas, die zorgde voor optredens van Berry Visser, Margreet Schuemie, 

Berthold van der Bolt, Water Diedrich, Channa Degreef en Bart de Wit en zelf ook 
twee optredens voor zijn rekening nam; 

- Canal Hopper Delft, die de hele nacht drie bootjes door de grachten liet varen; 
- het Floratheater, waar de afterparty plaatsvond; 
- de Kringloop, die decormateriaal ter beschikking stelde; 
- diverse artiesten en musici, die hun kunsten vertoonden; 
- diverse Delftenaren, die hun huis open stelden.  

 
Kunstveiling en kijkdagen 
 
Op zaterdag 7 november en zondag 8 november 2009 waren alle Delftse kunstliefhebbers 
welkom op Koornmarkt 48F tussen 15.00 en 18.00 uur voor het bekijken van een bijzondere 
collectie kunstwerken. Dit werk ging op zondag 15 november onder de hamer tijdens een 
spectaculaire Benefietveiling in de Atriumzaal van WestCord Hotel Delft, vanaf 14.30 uur. De 
veilinghamer was in handen van Joost Verhoeff.  
De collectie bestond uit schilderijen, tekeningen, etsen, 3D-objecten, foto’s en zelfs een 
sieraad. Al het werk was belangeloos ter beschikking gesteld door kunstenaars van Stichting 
Kunstdoelen Delft en door fotografen van fotoclub FC’59. In totaal stonden zij ruim 50 
objecten af voor het goede doel. Er was werk voor de smalle beurs en voor de wat beter 
gevulde beurs. Delftse ondernemers waren nadrukkelijk uitgenodigd de veiling bij te wonen 
en de objecten vooraf te komen bekijken, want sommige items waren zeer geschikt voor het 
verfraaien van kantoren en vergaderruimtes. Ook voor niet-ondernemers was er mooi werk 
te koop met een bescheiden startbedrag.  
 

 
 
De kijkdagen werden gehouden aan de Koornmarkt 48F, de plek waar Stichting Kunstdoelen 
Delft en Stichting Stunt achter de schermen hard werkten aan het realiseren van een nieuwe 
galerie annex sociëteit voor professionele Delftse kunstenaars. Om de ruimte aan de 
Koornmarkt intussen een zinvolle bestemming te geven, stelden beide stichtingen de ruimte 
tot 15 november pro deo beschikbaar aan SSDE. 
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De Benefietveiling werd mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van WestCord 
Hotel Delft, Joost Verhoeff, Van Buuren Verhuizingen, Westvest Netwerk Notarissen, 
Stichting Kunstdoelen Delft, Stichting Stunt, FC’59 en IKEA. En natuurlijk door alle fotografen 
en kunstenaars die hun werk ter beschikking stelden. Fotografe Laura de Haan van 
UrbanPics maakte een fotoreportage van de veiling.  
 
Maal Theatraal 
 
Op woensdag 18 november beleefden circa 80 Delftenaren een wereldavond in de 
Wereldzaak. Zij deden zich tegoed aan een werelds buffet en beleefden een 
benefietoptreden van de Staat van Verwarring, dat speciaal voor deze gelegenheid was 
ontwikkeld.  
 

 
 
De avond werd mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van de Wereldzaak, 
Willem Overgaag van impresariaat Willem, Pieter Jouke en Ronald Snijders van de Staat 
van Verwarring en Eppo van Nispen tot Sevenaer die optrad als gast in de talkshow.  
  

 

DE PROJECTEN 
 
APROE is een organisatie die als doel heeft; het stimuleren van de economie in Estelí. Door 
de samenwerking te bevorderen tussen bedrijven onderling, de gemeente en de universiteit 
van Estelí wordt geprobeerd deze doelstelling te verwezenlijken.   
In samenwerking met de Delftse Natuurwacht en de Papaver wordt er een project uitgevoerd 
door Mujeres Ambientalistas en de ecokids groep in Estelí. Hiermee ontvangen in twee 
wijken in Estelí  groepen kinderen natuuronderwijs onder leiding van met name coördinator 
Karla Torrez. Er is een actieve uitwisseling tussen de groepen in Delft en in Estelí.  
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In het kader van de Millenniumdoelstellingen zijn in januari 2008 twee projecten van start 
gegaan met een looptijd van 3 jaar. Zoals reeds in het voorwoord genoemd zijn de projecten 
er op gericht zo veel mogelijk kinderen naar de basis- en kleuterschool te krijgen en ze daar 
ook te houden. Immers kinderen die niet hun basisschool afronden zullen nooit goed leren 
lezen en schrijven en de kans blijft erg klein dat ze ooit nog aan de armoede kunnen 
ontsnappen. 
Beide projecten worden uitgevoerd door twee organisaties in Estelí: INPRHU (basisschool 
project) en INSFOP (kleuterschool project) en verder gecoördineerd door ons kantoor (C3M) 
in Estelí.  
De KPA (ministerie) steunt deze projecten, die in samenwerking met de andere Europese 
steden worden uitgevoerd en gefinancierd, met 80.000 euro.  
Hoewel de projecten nog een jaar te gaan hebben zijn er al veel mooie resultaten bereikt. 
294 Ouders hebben zich georganiseerd in netwerken om onderwijs onder de jeugd te 
stimuleren. 594 Brigadiers ondersteunen kinderen bij het maken van huiswerk en stimuleren 
deelname aan het onderwijs. In 2008 en 2009 werden er 14 kleuterschoollokalen en 7 lagere 
schoollokalen gerepareerd en uitgerust. Zo werden er bijvoorbeeld 398 schoolborden en 100 
stoelen gekocht. 2500 jongen en meisjes ontvingen studiematerialen (schriften, pennen, 
rugzakken, etc) waardoor zij volledig deel konden nemen aan het onderwijs.  
Dankzij deze activiteiten nam het leerlingenaantal over 2008 en 2009 toe met 12%. De 
schooluitval is teruggedrongen en bedroeg in 2009 2.5% wat uitzonderlijk laag is in de 
Nicaraguaanse context. Er wordt hard gewerkt om deze resultaten in 2010 te verbeteren en 
te consolideren.  
 
 

SCHOLENBANDEN  
 
De volgende scholen in Delft hebben een band met een school in Estelí: 

• Stanislascollege – La Concordia  
• Hugo de Grootschool (Freinetschool) – Maria Llanes 
• Jac. P. Thijsse (Freinetschool) – El Regadio 
• CLD – Pre-Universitario (CICAP) 
• Delta – Oscar Romero. 

  
Het Stanislascollege onderhoudt een actieve band met de school in la Concordia. 
Op school is een eigen groepje leerkrachten actief die elk jaar een activiteit bedenkt en 
uitvoert voor verschillende projecten voor hun zusterschool in La Concordia, zoals de 
aanschaf van computers en internet op school. 
Ook de Freinetscholen zijn actief geweest voor de onderwijsprojecten en er is veel informatie 
gegeven over het onderwijs in Nicaragua. Met name tijdens het bezoek van muurschilderes 
Tania Gutierrez die op de Jac. P. Thijsseschool samen met leerlingen een muurschildering 
maakte die door burgemeester Bas Verkerk werd onthuld. 
De Delta is een nieuw contact aangegaan met de school Oscar Romero. Op de Delta werkte 
Tania Spaans die in 2007 een reis naar Estelí heeft gemaakt. Tania heeft samen met de 
leerkrachten ouders en kinderen in 2008 op school een grote Actie gehouden voor de 
onderwijsprojecten en een groot bedrag opgehaald. Dit heeft voor de stedenband met Estelí 
veel bekendheid opgeleverd op deze school. 
 
 
KERKENGROEP 
 
De kerkengroep bestond al enige jaren uit Eva van Arkel, Irmgard Busch, Jan van der 
Heijden, Dick de Haas. Irmgard Busch was voorzitter van deze groep en afkomstig van het 
bisdom Rotterdam. Irmgard is vorig jaar pensioen gegaan, maar blijft betrokken bij de 
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Kerkengroep. Dick de Haas komt uit de PKN-gemeente Vierhoven. De andere leden zijn 
actief in de Raamstraatparochie. 
Afgelopen jaar is Jan van der Heijden overleden. Jan heeft jarenlang met veel humor zijn 
verhalen verteld over Nicaragua en Estelí in het bijzonder. Hij deed dit tijdens de 
broodmaaltijden in de Raamstraatkerk, maar ook op veel andere plaatsen. Wij zullen zijn 
enthousiasme en humor en zeker ook zijn verhalen, missen. 
Er worden al jaren broodmaaltijden gehouden in de Raamstaatparochie. Afgelopen jaar 
hebben verschillende mensen presentaties gehouden tijdens de maaltijden. Bezoekers aan 
Estelí werden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Tijdens deze maaltijden werd er geld 
ingezameld voor het educatieproject Caminando Juntos in Estelí. 
In de Vierhovenkerk wordt sinds 2006 aandacht gegeven aan de projecten van de 
Stedenband. In 2008 werden kleinere projecten gesteund, maar in 2009 werden de 
inkomsten ook gegeven aan Caminando Juntos.  
Het inzamelen van geld werd gedaan door het houden van maaltijden, het continue verkopen 
van tweedehands boeken en tevens was een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse 
bazaar voor de projecten in Estelí. Totaal werd er ruim 3800 euro opgehaald en in december 
werd er een cheque overhandigd aan de voorzitter van de Stedenband. 
 

 
 
In oktober werd er door muurschilderes Tania Gutierrez Cerrato enkele workshops gegeven 
waarbij kerkleden schilderijen maakten om te verkopen tijdens de bazaar. In de entree van 
de Vierhovenkerk bevindt zich nog steeds de muurschildering van afgelopen jaar, ook 
gemaakt door kerkleden, onder begeleiding van Manuel Alaniz Gamez. 
De Vierhovenkerk blijft ook het komende seizoen (2010-2011) projecten steunen in 
Nicaragua, en in het bijzonder het educatieproject Caminando Juntos. In de Raamstraatkerk 
worden komend jaar ook de opbrengsten van de broodmaaltijden bestemd voor het 
educatieproject. 
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PUBLICITEIT  
 
 
Website 
 
Er is dit jaar hard gewerkt aan de website van de stedenband. Het was mogelijk een 
professionele website bouwer te contracteren om de aktiviteiten voor de educatieprojecten te 
ondersteunen. De nieuwe website is nog onder constructie maar via www.delft-Estelí.nl kan 
er nog steeds veel informatie worden gevonden over de stedenband.   
 
Delftse kranten 
 
In de Delftse media is de stedenband goed zichtbaar geweest. Zo is tijdens het verblijf van 
de muurschilderes een aantal keer met succes de publiciteit gezocht. Daarnaast zijn van 
verschillende activiteiten vooraankondigingen en verslagen met foto’s verschenen in de 
media, zoals de muurschilderes in Delft, het bezoek uit Estelí, de activiteiten op Stanislas en 
de acties: Maal theatraal, Het Avontuur en de kunstveiling. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

Winst- en verliesrekening 2009 
Inkomsten   Uitgaven   

Bijdragen Gemeente Delft   Caminando Juntos   
Projectsubsidie 10000,00 Sinterklaasactie 2008 81,25 
Functioneringsbijdrage 3700,00 Video school 1041,25 
Bijdrage 
campagnemedewerker 10000,00 Bijdrage 2009 19000,00 
    Muurschilder 590,89 
    Vogels 375,00 
    Brieven uit Nicaragua 1000,00 
Caminando Juntos   Denktank 49,31 
Verkoop vogels/artesania 1084,40 Theatergroep 1000,00 
Giften particulieren 1810,00 Stanislas Reünie 556,80 
Overige giften 890,81 Acties najaar 3158,31 
Mooi Weer Spelen 2009 52,50 Website 3466,26 
Reunie Stanislas 2009 334,60     
Kerkbijdragen 5323,05 Projecten Estelí   
Op avontuur 615,00 Eco kids 3248,45 

Maaltijd Theatraal 1845,00     
Kunstveiling 5020,00 Diversen   
    Europees Overleg 648,00 
        
    Kantoorkosten   
    Huur Delftstede 3676,68 
    Verzekeringen 254,09 
Bijdragen voorlichting CJ   Porti-telefoonkosten 256,46 
Gemeente Delft 15000,00 Transactiekosten 243,44 
    Kamer van Koophandel 26,14 
    Koffie, thee, suiker 20,18 
Diversen   Reprorecht 34,24 
Rente 650,22 Internetkosten 264,86 
    Afscheid bestuursleden 165,50 
    Abonnement Flickr 37,00 
    PC kosten 57,25 
    Beursvloer 30,00 
    Jaarverslagen 86,30 
        
        
    Campagnemedewerker   
    Salariskosten 18445,00 
        
        
Saldo negatief 1487,08 Saldo positief   
        
Totaal 57812,66 Totaal 57812,66 
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Balans 2009      
Debet 2008 2009 Credit 2008 2009 

Kas 67,25 94,13 Reserveringen 35322,86   
Giro 4104,68 11395,95       
ASN 20000,00 3000,00       
Rabo bank 9805,12 2277,13       
Rabo telerekening 1345,81 17068,57       
            
  35322,86 33835,78   35322,86 0,00
      
Verschil 2008-2009   -1487,08    

 
 

Begroting 2010      
Inkomsten   2010 Uitgaven   2010 

Bijdragen Gemeente Delft     Voorlichting Delft     
Projectsubsidie   10000,00 Caminando Juntos - voorlichting 12500,00
Functioneringsbijdrage   3500,00       
Salariskosten medewerker   7500,00 Projecten Estelí     
     Projecten Caminando Juntos 26000,00
Giften     Overige projecten  3500,00
Giften particulieren   1000,00       
Kerkenband   2000,00 Kantoorkosten     
Scholenbanden   500,00 Huur Delftstede   3700,00
      Verzekeringen   300,00
Acties     Porti-telefoonkosten   300,00
      Transactiekosten   200,00
Caminando Juntos - acties   26000,00 Kamer van Koophandel 70,00
Caminando Juntos - verkoop materiaal 1500,00 Koffie, thee, suiker   30,00
      Kopieerkosten   300,00
Diversen     Kantoorartikelen   200,00
Rente   1000,00 Tiscali/Internet   500,00
Diversen   100,00 Salariskosten medewerker 22000,00
Aanvulling uit reserve (1)   16500,00       
            
            
Totaal   69600,00 Totaal   69600,00
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Reserveringen 2010    
Omschrijving       
         
Scholen (1)        
La Concordia    5837,79   
CICAP (Technisch onderwijs)    3000,00   
       8837,79 
Projecten (2)        
INSFOP (Straatkinderen)    367,44   
Muurschilderschool (Schilderles aan arme kinderen) 1500,00   
Commission de la Ninez Ondersteuning Kindercommissie) 1000,00   
Brillenproject (El Regadio)    166,04   
       3033,48 
Kerkgengroep (3)        
Kerkenband    299,15   
       299,15 
Diversen (4)        
Te veel ontvangen KPA-bijdrage Sportproject 1918,00   
Kantoorkosten C3M (CICAP)    3620,00   
       5538,00 
Caminando Juntos (5)        
Voorlichtingsbudget    12380,83   
       12380,83 
         
        
Algemene reserve        
Algemene reserve    3746,53   
       3746,53 
         
       33835,78 

 
Toelichting: 
 
(1) Deze bedragen zijn al enkele jaren gereserveerd voor deze 
scholen door CLD en Stanislas. 
 
(2) Deze bedragen zijn afgelopen jaar niet overgemaakt. 
 
(3) De Kerkengroep heeft 50% van Ecokidsproject (€ 1623,22) gefinancierd. Overige 
inkomsten waren voor Caminando Juntos. 
 
(4) Voor het Sportproject is waarschijnlijk een te grote KPA-bijdrage ontvangen. Het teveel 
ontvangen bedrag wordt gereserveerd voor terugbetaling. Het CLD heeft een bedrag 
overgemaakt voor de kosten van de coördinatie van het beroepsonderwijs van het CICAP 
door Casa del Tercer Mundo. De Stedenband draagt een zelfde bedrag bij in deze kosten, 
zodat er een bedrag van € 3620 staat gereserveerd. 
 
(5) Restant van het voorlichtingsbudget. 
 
 


