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1Inleiding: De stedenband en de crisis in Nicaragua 

1SSDE

De Stichting Stedenband Delft Estelí (SSDE) stelt zich al 34 jaar ten doel: een levendige 
stedenband tussen de steden Delft en Estelí (Nicaragua) met als resultaat bewustzijn, wederzijds 
respect en verbetering van leefomstandigheden.  
In de nieuwe statuten (die begin 2019 van kracht worden) worden de doelstellingen als volgt 
gedefinieerd: 
- de vriendschapsband tussen Delft en Estelí vorm en invulling te geven, 
- het in Delft vergroten van de bewustwording van het dagelijks leven in Nicaragua 
- de bewustwording van het belang - zowel in Delft als in Estelí - van de "Duurzame Ontwikkelings
Doelen" van de Verenigde Naties. 
Het mooie aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat ze voor de hele wereld gelden, dus zowel 
oor Nederland als voor Nicaragua. Dit past in onze visie van gelijkwaardige samenwerking. 
Maatschappelijke partners in beide steden werken samen aan uitwisseling van ervaringen, en enkele
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kleine projecten in Estelí worden financieel ondersteund.  

2Samenwerkingspartners

Partners van SSDE in Delft zijn: scholen, kerken, Delftse Natuurwacht, Ecokids en de Fairtrade-
stichting.  In Nederland werkt SSDE samen met andere steden die een zusterstad in Nicaragua 
hebben. 
Vanwege de crisis in Nicaragua is er afgelopen najaar veel overleg geweest met de 
samenwerkingspartners. In september en oktober is met de andere Nederlandse stedenbanden 
gesproken over “dilemma sharing”. Binnen de geledingen van de stedenbanden lopen de meningen 
namelijk uiteen over wat de consequenties kunnen zijn van in te nemen standpunten ten aanzien van
de situatie in Nicaragua. 
In Europees verband werkt Stedenband Delft-Estelí samen met de stedenband-organisaties in 
Bielefeld (Duitsland), SanFeliu (Spanje) en Sheffield (Engeland), die allen eveneens een band 
hebben met Estelí. In Estelí is het Casa del Tercer Mundo (C3M) onze samenwerkingspartner en het
bruggenhoofd in de stad. Tijdens bovengenoemd Europees overleg in Bielefeld is besloten om 
gezamenlijk in 2019 meer aandacht te besteden aan het thema mensenrechten.
Begin 2018 heeft Stedenband Delft-Estelí met de stedenband Bielefeld-Estelí afgesproken om t/m 
september C3M te financieren en in augustus te evalueren; dit vanwege teruglopende 
financieringsmogelijkheden in Europa. Door de politieke crisis in Nicaragua, die vanaf april 2019 
tot uiting kwam, is deze evaluatie niet doorgegaan maar heeft Bielefeld besloten garant te staan 
voor de resterende maanden van 2018. In november is in Bielefeld een tweedaags Europees overleg 
gehouden tussen C3M en de Europese zustersteden. Vanuit C3M werd verslag uitgebracht over 
situatie in Estelí. Verder werd gesproken werd over de positie van de gemeentebesturen en de 
particuliere stedenbandstichtingen van de verschillende steden, financiering van het C3Mkantoor, 
lopende activiteiten en ideeën met betrekking tot 2019. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt, waarin 
Delft wederom een deel van de kantoorkosten van C3M op zich neemt.

3Crisis en mensenrechtenschendingen

In 2018 is Nicaragua in een diepe crisis terecht gekomen, die ook gevolgen heeft voor de 
stedenband. De stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua ontstonden in de jaren 80, nadat in 
1979 de Sandinisten een einde hadden gemaakt aan de dictatuur van Somoza. De sandinisten 
wonnen de eerste vrije verkiezingen in 1984 en Daniel Ortega werd president, maar in de volgende 
verkiezingen in 1990, 1996 en 2001 wonnen de liberale partijen. Eind 2006 won Ortega weer. 
Gedurende de periode waarin het FSLN in de oppositie zat, kreeg Ortega meer macht en sloot 
pacten met vroegere tegenstanders, zoals de liberale partij en de kerk. Zo kreeg hij steeds meer grip 
op bijvoorbeeld de rechterlijke macht en zorgde voor een grondwetswijziging waardoor hij steeds 
weer herkozen kon worden. De familie Ortega werd begin deze eeuw in korte tijd rijk en machtig.
In 2011 werd  Ortega herkozen, zo ook in 2016 en toen benoemde hij echtgenote Rosario Murillo 
tot vicepresident. De economie groeide in die jaren met circa 4%,  mede door hulp van landen als 
Cuba en Venezuela. De armoede verminderde en het toerisme groeide. Maar door de crisis in 
Venezuela en de veranderingen in Cuba droogde de geldstroom uit die landen op. Dit, plus de 
frauduleuze herverkiezingen, zorgde voor de onvrede onder de bevolking. 
De druppels die de emmer begin april deden overlopen waren het lakse optreden tegen de brand in 
het natuurgebied Indio Maíz en een bloedig neergeslagen protest tegen een nieuwe pensioenwet. 
Op 18 april 2018  kwamen tienduizenden Nicaraguanen in opstand, waarbij studenten het voortouw
namen. De demonstraties, met de blauwwitte nationale vlag als symbool, werden beantwoord met 
veel geweld; volgens de opstandelingen door ‘ Sandinistische jongeren’ en paramilitaire groepen, 
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maar volgens de regering waren de demonstranten profiterende studenten, criminelen en 
druggebruikers, gesteund vanuit het buitenland. Er waren ook tegendemonstraties, met de rood-
zwarte vlag van het Sandinisme, door ambtenaren en andere getrouwen aan het regime. Niet alleen 
jongeren en studenten verzetten zich tegen ‘het echtpaar’, maar ook mensen die van oudsher 
sandinist waren, en die onderscheid maken tussen 'Danielisme' en Sandinisme. De oppositie eiste 
meer democratie en vrijheid en zette deze eisen kracht bij door wegblokkades, onder meer op de 
Panamerikaanse snelweg die door Estelí loopt; de regering vond dat het mensenrecht om zich vrij te
kunnen verplaatsen door de wegversperringen geschonden werd, en dat dit grote economische 
schade aan het land toebracht. 
In mei/juni werd een nationale dialoog georganiseerd met de kerk als bemiddelaar. Echter in plaats 
van een dialoog was dit een ‘gesprek tussen doven’ en stelde de kerk als bemiddelaar zich niet 
neutraal op: ze veroordeelde het regeringsgeweld.  
Op 30 mei, Moederdag in Nicaragua, gingen tienduizenden mensen  de straat op ‘om moeders van 
de sinds 18 april omgekomen of vermiste jongeren, te steunen’. Het protest werd bloedig 
neergeslagen. In juni en juli hield de regering een ‘Operatie Schoonmaak’, waarbij met veel 
geweld wijken werden ‘schoongeveegd’. In juli werden de wegblokkades opgeruimd en liet Ortega 
weten dat alles weer ‘normaal’ is. Tegelijk werd een nieuwe ‘terrorismewet’ uitgevaardigd, waarbij 
iedereen die verzet pleegt als ‘terrorist’ aangemerkt kan worden.  De nieuwe wet zorgt voor angst 
om de straat op te gaan. Maar de repressie gaat door: er vinden nog steeds arrestaties plaats. Medici 
werden ontslagen, omdat zij, door hulp te verlenen aan gewonden en slachtoffers, het ‘terrorisme’ 
hebben gesteund. Ook in het onderwijs werden mensen ontslagen wegens steun aan de 
studentenprotesten. Mensen die zich uitspreken tegen het geweld, worden opgepakt en verdwijnen. 
De overheid intensiveerde de ‘alles is normaal’-campagne en zegt vrede en veiligheid na te streven. 
In mei en augustus deden de InterAmerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH) en 
Amnesty International onderzoek naar de crisis en het geweld, ze rapporteerden dat de overheid het 
toegenomen geweld veroorzaakte en riepen op tot vervroegde verkiezingen. De regering 
accepteerde deze rapportage niet en zette eind augustus de VN-waarnemers het land uit. 
Waar de tegenstanders van het regime in mei en juni nog de hoop koesterden op een omwenteling,  
werd in augustus duidelijk dat dit regime van geen wijken wil weten en mensenrechten op grote 
schaal schendt. Veel mensen voelen zich murw en durven omwille van hun werk, hun familie of 
simpelweg het eigen vege lijf, niet meer de straat op om te protesteren. In het kader van het 
‘normaliseringsbeleid’ lanceert Rosario Murillo begin november namens de overheid haar plannen 
voor een Wet (sic!) op Nationale Verzoening, die zou moeten ‘verbinden en verzoenen en die ons 
laten leven in christelijke broederschap’. Tegenstanders vrezen echter dat de nieuwe wet ervoor zal 
zorgen dat de verantwoordelijken voor het geweld onbestraft zullen blijven. 
Door de crisis heeft de Nicaraguaanse economie flinke klappen opgelopen. Naar schatting zijn er 
meer dan 200.000 banen verloren gegaan grotendeels in de toeristische sector. Voor 2018 wordt  een
krimp verwacht van 4%. In december 2018 hebben de VS de ‘Nica Act’ aangenomen, waardoor 
Nicaragua economische sancties opgelegd kan krijgen bij schendingen van mensenrechten, 
persvrijheid en democratie. In deze maand werden diverse NGO's door de regering gesloten, 
waaronder de mensenrechtenorganisatie CENIDH.
Van half mei tot half juni was een
vertegenwoordigster van Delft-Estelí in
Nicaragua, zij heeft de ontwikkelingen
(hoop, angst) in die tijd van dichtbij
ervaren maar kon helaas niet de
beoogde 2 maanden blijven, door de
situatie was contact met de
partnerorganisaties zeer lastig en zou
haar aanwezigheid wellicht negatief
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uitgelegd worden voor de stedenband. De politieke situatie was verlammend; er werd over niets 
anders gesproken en er zijn veel doden gevallen. 
Dit alles heeft voor de stedenband veel consequenties. In de communicatie met onze Nicaraguaanse
partners is voorzichtigheid geboden. Overigens zijn er ook Nicaraguanen die het regime van harte 
steunen, echter zij vormen een minderheid en door de sterk gepolariseerde situatie is communicatie 
met hen ook voor ons lastig. 

Estelí, mei 2018

In overleg met de andere Europese zustersteden is in november
gekozen voor ‘mensenrechten’ als thema voor 2019. Daarbij
willen we de bestaande projecten en contacten met de
zusterorganisaties zoveel mogelijk doorgang laten vinden,
omdat deze ten goede komen aan de bevolking. Zie hiervoor
hoofdstuk 8, plannen 2019.

Voor de Stedenband betekent deze situatie een nieuwe
uitdaging. 
In Estelí is de toekomst van C3M onzeker, en daarmee de
functie van ons “bruggenhoofd in Estelí”. Enerzijds om
politieke redenen, de relatie van C3M met de huidige
machthebbers is niet goed. Anderzijds om financiële redenen: de Europese partners hebben minder 
middelen om het kantoor van C3M in Estelí te financieren. Dit betekent dat de beschikbare uren van
C3M voor 2019 nog verder zullen worden ingeperkt, tot ruim 1 fte. 
In Delft bieden de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (DOD, of ‘Global 
Goals’) een uitgangspunt voor onze activiteiten. 
Via de steungroep Nicaragua, en SOSNicaraguaHolanda blijven we op de hoogte.

2Gemeentelijke en maatschappelijke band Delft-Estelí 

1Gemeentelijke band opgezegd

Het besluit was al in november 2017 genomen, maar de officiële brief aan de gemeente Estelí is pas
in augustus 2018 verstuurd: de gemeente Delft stopt met al haar stedenbanden en dus ook met die 
met Estelí. Wél zijn de Duurzame Ontwikkelings Doelen in het gemeentelijk coalitieakkoord 
opgenomen, wat de mogelijkheid biedt om ook bij de gemeente steun te vragen voor projecten mbt 
armoedebestrijding en in 2019 zeker ook voor mensenrechten. 
In het coalitie-akkoord de Gemeente Delft hebben de coalitiepartijen zich laten inspireren door de 
DOD’s, de 17 doelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd voor een meer eerlijke en 
duurzame wereld. Elk speerpunt van het college-programma proberen zij te verbinden met een of 
meer van de Global Goals.
In Nicaragua wordt, ondanks de angst voor buitenlandse inmenging, toch waarde gehecht aan het 
voortbestaan van de (gemeentelijke) stedenbanden, gezien een filmpje uit juli van Francisco 
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Valenzuela, burgemeester van Estelí, op internet: https://www.youtube.com/watch?
v=9D5c4_vzjpg&feature=em-uploademail 
Hierin geeft hij de officiële versie van de gebeurtenissen en richt hij zich aan het einde specifiek tot 
de Stedenbanden. De toespraak is ondertiteld in het Engels.  

2Maatschappelijke band SSDE gaat door 

De stichting stedenband Delft Estelí SSDE blijft – ook zónder gemeentelijk band- bestaan en ziet 
bestaansrecht, ook in de huidige situatie  in Nicaragua. Ook zijn bij het bezoek aan Estelí door de 
secretaris in mei en juni 2018 toch een aantal banden versterkt en is een nieuw contact gelegd. 
Het SSDE bestuur, met Kees Kruijff -voorzitter- en  Ria van Oostveen- secretaris- is in april 2018 
aangevuld met Marianne Janneman -penningmeester-.  
Dankzij flexplekken bij Delft voor Elkaar/Participe kan SSDE ook dit jaar weer op woensdag en 
vrijdag gebruik blijven maken van de kantoorruimte op de Van Bleyswijckstraat. Daar werken 
stedenbandvrijwilligers dan aan de contacten met de partnerorganisaties, het het organiseren van 
publieksactiviteiten in Delft en het draaiende houden van de organisatie. Naast deze administratieve
medewerkers waren dit jaar in de stedenband weer actief: JanGeert van der Post (vertaler en 
contactpersoon naar Steungroep Nicaragua), Leonie Zweekhorst (contacten met Stanislas en 
Raamstraatparochie), Dick de Haas (contact met Vierhovenkerk), Hanneke Maasland 
(onderwijsmedewerker), Petra Schnetz (Stanislascollege), Pierre Hardy (nieuwsbrief), Elise Garton 
(facebook en activiteiten rondom de muurschilderingen), Jan Alderliesten (contact met LBSNN) en 
Michiel Dol (website) en Annick de Bruin.
Op de Beursvloer in april is met Westvest Notarissen afgesproken onze (uit 1986 stammende en 
zwaar verouderde) statuten te wijzigen, dit wordt begin 2019 gerealiseerd.

3Contacten tussen maatschappelijke organisaties Delft-Estelí  
Voor het draagvlak voor de stedenband in de samenlevingen van Estelí en Delft  vormen de 
maatschappelijke organisaties in Delft en Estelí, in vele schakeringen en subdoelgroepen de 
belangrijkste doelgroepen.  De stedenband krijgt vorm door samenwerking tussen organisaties hier 
en dáár. De contacten tussen deze maatschappelijke organisaties hier en daar worden ondersteund 
door SSDE (Delft) en C3M (Estelí).
De stedenband nodigt alle organisaties (zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties) in Delft, 
die zich herkennen in de doelstelling van de SSDE, uit om mee te doen en partner te worden in de 
stedenband. Op dit moment gaat het vooral om scholen, kerken en milieuorganisaties in Delft en 
Estelí. Het gaat dan om regelmatige uitwisseling van informatie over hun reilen en zeilen. Verder 
krijgen de banden invulling door projecten. Deze worden bepaald in overleg met Estelí, op basis 
van gelijkwaardigheid van beide steden. Het gaat om projecten die voor (inwoners van) beide 
steden waardevol zijn. Deze projecten worden parallel uitgevoerd in Delft en Estelí. Voor projecten 
in Estelí die financieel gesteund worden, vinden in Delft fondsenwervende activiteiten plaats. 
In mei/juni 2018 heeft bestuurslid Ria van Oostveen een al lang gepland bezoek gebracht aan 
Nicaragua. Door de crisis moest dit bezoek worden ingekort en was het helaas niet mogelijk met 
scholen te spreken, wel met Ecokids, kerken en koffieproducenten. Ook  is contact gelegd met twee 
nieuwe partners: de Don Boscokerk en Iniciativa Colibri. Helaas konden de geplande bezoeken van 
de onderwijsmedewerkster en van twee medewerkers van de Delftse Natuurwacht aan Estelí als 
gevolg van het aangescherpte reisadvies van BuZa vanwege de crisissituatie niet doorgaan. 
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1Kerken

De Vierhovenkerk en De Franciscus en Claraparochie (Raamstraatkerk) onderhouden gezamenlijk 
een band met de Maria de Guadalupekerk in Estelí. Daarbij is via e-mail, whatsapp en skype 
contact gehouden tussen vertegenwoordigers van Vierhovenkerk, Raamstraatkerk en 
Guadalupekerk. 
Deze band houdt in: contact over de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en ook steun 
aan het gebitssaneringsproject voor kinderen uit de wijk van de Guadalupekerk. Het geld werd 
met name bijeengebracht tijdens de Vierhovenkerk-bazar, en de maandelijkse broodmaaltijden in de
Raamstraatkerk, waar altijd aandacht is voor de stedenband met Estelí en waar gemiddeld zo'n €75  
per keer wordt opgehaald voor projecten voor kinderen en jongeren in Estelí. 
In mei 2018 dreigde het tandzorgproject niet gecontinueerd te kunnen worden wegens gebrek aan 
financiën. Daarom besloot de Maaltijdgroep Raamstraatkerk €1000,- uit het geoormerkte 
kerkengeld over te maken naar Estelí. We hopen dat de kerk verslag zal uitbrengen over de 
continuering van het project. Onze suggestie om daarbij iets aan preventieve tandzorg te doen, zal 
worden overgenomen.
In 2018 is contact gelegd met een tweede kerk in Estelí, de Don Boscokerk, die evenals de andere 3 
betrokken kerken veel doet aan maatschappelijke activiteiten. Graag willen we deze Don Bosco 
kerk in de kerkenband opnemen. Gedacht wordt aan een project waarin bejaarden uit de wijk rond 
de Don Bosco-kerk, aansluitend op de wekelijkse gratis maaltijd, kunnen deelnemen aan creatieve 
middagen.
In het voorjaar 2018 is de 'Expo kerken' gemaakt, met twee exemplaren waarvan één in Estelí één in
Delft. Deze kerkententoonstelling, met informatie over Guadalupekerk, Vierhovenkerk en 
Raamstraatkerk bestaat uit 9 fotoposters met als themas': geloof; gebouw, en sociaal. Op vrijdag 25 
mei had de maaltijdgroep de primeur om de fotoposters te bekijken, daarna is de expositie in Delft 
te zien geweest in de Vierhovenkerk (november) en de Raamstraatkerk (december). Op 18 
november na afloop van de dienst is een presentatie over Estelí gehouden in de Vierhovenkerk. Bij 
die gelegenheid ontving de Stedenband uit handen van de voorzitter van de Bazaar-commissie een 
cheque van €1000,- De helft van dit geld is gebruikt voor het roterend fonds van de  muziekschool 
in Estelí en de andere helft voor Iniciativa Colibri' (zie hieronder). 

 Expokerken in Vierhovenkerk Verkoop tweedehandskleding Don Boscokerk
  
        Wachtkamer tandkliniek Guadalupekerk Guadalupekerk
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2Kindertheater Iniciativa Colibri

Bij het bezoek aan Estelí in mei 2018 is contact gelegd met een mogelijke nieuwe partner: Iniviativa
Colibri. Deze organisatie onder leiding van Maria Jesus Centeno Tercero werkt in een culturele 
ruimte in de wijk  Monseñor Oscar Arnulfo Romero, waar sinds 2012 kinderen en jongeren 
artistieke-  en handenvaardigheden kunnen ontwikkelen. Het is een onafhankelijk initiatief van 
vrijwiligers uit de wijk die dmv kunst een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij. 
Hun motto is: Ga vliegen colibries, want we moeten een steentje bijdragen om de wereld te redden
“a volar colibríes, que hay que poner de nuestra parte para salvar al mundo”.  
Er zijn 3 groepen: Theater voor kinderen van 5-9 jaar, theater voor jongeren (9-18 jaar) en 
Handvaardigheid voor jongeren (9-14 jaar). De themas voor het theater worden in overleg met de 
kinderen gekozen en uitgewerkt, in 2018 waren dit 'uitsluiting' bij de kinderen en 
'vrouwenonderdrukking' bij  de groep jongeren. Ze werken een jaar aan het thema en in december 
wordt het eindresultaat gepresenteerd aan de wijk. Met het door de Vierhovenkerk in 2018 
gedoneerde geld zal in 2019 het project worden gesteund, door de vrijwilligersvergoeding voor één 
van de  begeleidsters te betalen.
SSDE zoekt in Delft naar een partnerorganisatie waarmee Iniciativa Colibri kan uitwissselen, er is 
voorzichtig een eerste contact gelegd.

Begeleidsters en 
kinderen van Iniciativa 
Colibri

3Delftse Natuurwacht en Ecokids 

De Delftse Natuurwacht en de Ecokids uit Estelí organiseren beide op zaterdagen milieu-educatieve
activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2018 was het DNW-jaarthema is 'water'. 
De DNW, die dit jaar 60 jaar bestond, heeft als cadeau aan de Ecokids een kopie van haar 
Waterleskist gegeven. Deze werd overhandigd aan Luisa Torrez, een Ecokidsbegeleidster die in 
september in Nederland op bezoek was. Met de kist zijn de Ecokids in Estelí gelijk aan de slag 
gegaan.
Zij moesten begin dit jaar helaas hun vertrouwde locatie bij de Mujeres Ambientalistas verlaten en 
kregen onderdak in de Cesar Jerez-school waar ze zaterdags een klaslokaal mochten gebruiken en 
een stukje moestuin hadden. Toen in juni ook de scholen regelmatig gesloten waren door de 
opstand, en het terrein van de school werd bezet, hebben de Ecokidsbijeenkomsten een tijdje 
plaatsgevonden bij een van de begeleidsters thuis. Vanaf september  konden de Ecokids weer 
terecht in de Cesar Jerez school.
Bij het bezoek van de coördinator aan Estelí heeft ze de Ecokids een keer kunnen bezoeken en een 
activiteit over het thema 'afval' bijgewoond. De geplande waterles die ze later zou geven heeft 
helaas niet kunnen plaatsvinden, maar zoals hierboven te lezen zijn de Ecokids in november zelf 
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aan de slag gegaan met de leskist Water. 
In februari kwam Osmerlin Silva, die vorige jaren bij milieuactiviteiten in Estelí betrokken was en 
nu een jaar als vrijwilliger in Bielefeld werkt, in Delft op bezoek.   

DNW overhandigt waterleskist aan Ecokids Leskist in gebruik bij Ecokids Estelí

4Scholen

Basisscholen. 

In Estelí is het de Maria Llanesschool die deelneemt aan alle projecten van de stedenband. 
Omdat de scholen in Nicaragua gedurende de maanden mei-juli (deels) gesloten zijn geweest, lag 
het project toen stil. De Maria Llanesschool was in het voorjaar van 2018 begonnen met de 
uitvoering van 'De wereld van Sara en Sergio' en dit project is in het najaar afgerond. 
Aan het project Sara en Sergio hebben naast de Maria Llanesschool ook deelgenomen groepen van 
de Cesar Jerezschool,een kindergroep in La Tunosa (een buurtschap ten ZW van Estelí) en de 
Ecokids. 
Deelnemers aan 'Sara en Sergio' hebben Waka-wakalampen (op zonne-energie) gekregen. In totaal 
konden 152 lampen worden gekocht dankzij donaties, en konden de transportkosten worden betaald
door een donatie van het Goede Doelenwinkeltje. Omdat er op de Maria Llanesschool en de Cesar 
Jerezschool diverse groepen deelnamen, was het aantal van 152 lampen niet toereikend en is op die 
scholen geloot wie lampen kregen.
Op de Maria Llanesschool is verder in drie groepen 'Caja chica' ('Samen rijk') uitgevoerd, een 
project over financiële educatie dat kinderen stimuleert verstandig met geld om te gaan).
In Delft is op dit moment geen vaste band van een Delftse basisschool met de Maria Llanesschool. 
Wél zijn er elk jaar weer Delftse scholen die deelnemen aan projecten van SSDE. In feite is er dus 
in Delft sprake van incidentele activiteiten op basisscholen in Delft, zoals projecten en gastlessen.    
In april 2018 is 'De wereld van Sara en Sergio'  uitgevoerd op de Bernadette Mariaschool, maar 

'Samen Rijk' is dit jaar in Delft niet uitgevoerd. Deze 
projecten zijn overigens ook geschikt voor de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs. 
In mei hebben medewerksters van de Stedenband een 
gastles gegeven over kinderrechten en de muurschildering 
op de Laurentiusschool voor speciaal onderwijs. De groep 
bestond uit 11 kinderen in de leeftijd van ca 12 jaar. Deze 
les is zeker de moeite waard om te herhalen op andere 
scholen. 

 Sara en Sergio op de Bernadette Maria school  
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Voortgezet onderwijs 

Het Stanislascollege Westplantsoen wilde het geplande bezoek aan Estelí benutten voor een beter 
contact met de Guillermo Canoschool  en om te werken aan  concreter inhoud van hun band. Helaas
liet (en laat) de situatie contacten met de docenten niet toe. Wel besteedt docente Spaans Petra 
Schnetz in haar lessen regelmatig aandacht aan Nicaragua. Twee leerlingen, Jolet en Aylin, hebben 
een mooi profielwerkstuk gemaakt over Nicaragua.
Onderzocht is of ook de andere VOscholen, met name Hugo Grotius als Unescoschool, interesse 
hebben in contacten met/informatie over Estelí. SSDE heeft in februari een nieuw breed aanbod 
gedaan aan het Delftse middelbare onderwijs (zie http://delft-esteli.nl/onderwijsaanbod-is-
vernieuwd/) Dit heeft alleen een verzoek tot gastlessen in 2019 opgeleverd. 

Snoepverkoop in pauze Guillermo Canoschool

5Technische Universiteit: Delft

In het verleden hebben verschillende groepen studenten van de TUD stage gelopen in Estelí. De 
Stedenband kan deze studenten faciliteren. Een knelpunt is dat de stageperiode valt in de grote 
vakantie in Estelí (december/januari), als de universiteiten in Estelí gesloten zijn. Wellicht zijn in 
die periode wél stages mogelijk in het bedrijfsleven van Estelí.
De universiteiten in Nicaragua hebben het in 2018  zwaar te verduren gehad. Studenten hebben het 
voortouw genomen in de opstand tegen de regering en de universiteiten, ook FAREM in Estelí, zijn
maandenlang gesloten geweest. Een van de consequenties was dat de docenten in die periode niet 
werden betaald. In 2019 zullen er in plaats van 2 drie semesters worden gegeven om de verloren 
lessen in te halen. Ook wordt, sinds de heropening van de universiteiten in oktober, 2018 een deel 
van de lessen via internet gegeven.

6Fair Trade 

De koffiecoöperatie Las Diosas/FEM kampt nog steeds met de ziekte 'koffieroest' en heeft mede 
daardoor besloten ook inkomsten te genereren uit de exploitatie van een café. Bij een bezoek aan dit
café in juni leek het niet druk bezocht te worden.
De contacten van SSDE met Las Diosas staan op een laag pitje. Dit geldt ook voor Stichting 
Fairtrade Gemeente Delft die door gebrek aan menskracht niet heel actief is. 
De tentoonstelling ‘Zuivere koffie’, over fairtrade aan de hand van het voorbeeld van Las Diosas uit
Estelí, is na 4 jaar aan een update toe; hieraan wordt door een drietal vrijwilligsters gewerkt waarbij 
zij ook bijbehorende activiteiten verzinnen om de tentoonstelling interactiever te maken. 
In juni is ook een andere fairtrade koffieproducent (UCA Miraflor) bezocht en zij zijn 
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geïnteresseerd met ons contact te onderhouden en input te geven aan de koffietentoonstelling.

Cafe van Las Diosas      Directrice van UCA Miraflor Sylvia Gonzales

7Muziekschool

Naast contacten met en steun aan zusterkerken, steunen de Vierhovenkerk en Franciscus en 
Clarakerk ook de muziekschool in Estelí van Profesor Santiago Emilio Perez. In mei zijn 
gesprekken gevoerd met Santiago en twee van zijn studenten. Het doel van Santiago is liefde voor 
de muziek overbrengen en jongeren van de straat houden.  De studenten willen via Facebook en 
Skype proberen de uitwisseling met Delftse muziekleerlingen op gang te krijgen. 
In overleg met de muziekschool is een roterend fonds opgezet, waarin de kerken $1000 hebben 
gestort voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor een symfonieband. Nu hebben ze daarvoor 
10 instrumenten en ze hebben er circa 25 nodig. De studenten willen via Facebook en Skype 
proberen de uitwisseling met Rootz en een Delftse muziekdocent op gang te krijgen. Uit dit fonds 
zijn om te beginnen drie muziekinstrumenten aangeschaft. De leerlingen-muzikanten betalen via 
maandelijkse aflossing de kosten van het instrument terug, zodat het fonds gevuld blijft voor de 
aanschaf van volgende instrumenten. In september verwierven Danny (17 jaar) een trombone, 
Magda (12 jaar) een klarinet en Jesús (18 jaar) een piano. Naar verwachting is de inhoud van het 
fonds voldoende om de komende jaren de gewenste instrumenten aan te schaffen.

Magda en Danny

10



8Kansen

In 2018 zijn, tijdens het bezoek aan Estelí, enkele van de bestaande banden aangehaald en is de 
mogelijkheid van nieuwe banden onderzocht. We blijven zoeken naar kansen voor uitbreiding van 
de bestaande contacten en het leggen van nieuwe contacten in Estelí. Deze zijn afhankelijk van 
beschikbare menskracht in Delft en van de ontwikkelingen in Estelí. 
Dit voorjaar kregen we van een sportvereniging in Den Hoorn een set sportshirtjes voor kinderen 
aangeboden. Deze zijn na overleg met C3M naar Estelí gestuurd, maar voldeden bij nader inzien 
toch niet aan de eisen van de voetbalcompetitie. De shirtjes worden nu niet gebruikt zoals bedoeld , 
een les om volgende keer nog beter te door te vragen.

4Publieksactiviteiten in Delft 
Naast het ondersteunen van de bestaande contacten in Delft, is er afgelopen jaar veel aandacht 
geweest voor de politieke ontwikkelingen in Nicaragua. 

1NLdoet
Opknappen muurschildering Libel

In maart zijn de bestaande kinderrechten-
muurschilderingen gerestaureerd met behulp 
van een drietal vrijwilligers van Nldoet! De 
werkgroep Street Art (hiphopschilders) wilde 
samen met SSDE de muurschildering in de 
binnenstad vernieuwen; hiervoor was binnen 
SSDE geen overeenstemming en afgesproken 
is dat gezocht wordt naar nieuwe beschikbare 
muren in Poptahof. 

2Flyer muurschilderingen vernieuwd

In april 2018 heeft vrijwilligster Elise de flyer van de  wandeling en -fietstocht vernieuwd.
De nieuwe uitgave is beknopter dan de vorige omdat een aantal muurschilderingen van buitenaf niet
zichtbaar is of inmiddels geheel verdwenen. Die zijn dan ook geschrapt in de nieuwe editie. 
Om deze muurschilderflyer onder de aandacht te brengen, is tussen hemelvaart en Pinksteren een 
speurtocht georganiseerd via facebook. Helaas werd deze niet opgepikt, dus zullen we op andere 
manieren aan onze pr moeten werken.

3Filmavond

Op 6 september heeft de stedenband heeft een filmavond georganiseerd. Na een inleiding over de 
politieke situatie en een verslag van het bezoek aan Estelí, bekeek een groep van 20 
geïnteresseerden de film  “My village, my lobster” over het harde leven van de kreeftenvissers aan 
de Mosquito Coast (de Oostkust van Nicaragua), onder niet-bepaald fairtrade omstandigheden. 
Vrijwilligster Tammy heeft begin 2018 veel films over Nicaragua bekeken en een selectie gemaakt 
voor vertoning in Delft.  
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4Tentoonstellingen

Naast de bestaande expositiematerialen (zoals de expositiewand met straatbeeld van het centrum 
van Estelí en zeer beknopte informatie over  de bestaande banden, en de tentoonstelling ‘Zuivere 
koffie’) is dit jaar een kerkententoonstelling gemaakt, die in het najaar in de Delftse kerken te zien 
is geweest.  In mei is een kopie van deze tentoonstelling overhandigd aan Padre Augusto van de 
Guadalupekerk. Zie ook 3.1, kerken.  

5Bezoek Herman vd Velde 

In het najaar bood Herman vd Velde (al jarenlang woonachtig in Esteli en overtuigd Sandinist) aan 
om een bezoek aan SSDE te brengen. Een uitnodiging tot deelname aan deze gedachtenwisseling op
31 oktober is verstuurd naar de Delftse achterban. Ook een aantal mensen (o.a. Nicaraguanen) van 
daarbuiten waren geïnteresseerd. De bijeenkomst werd bezocht door 18 mensen. In het gesprek 
maakten de verschillende deelnemers hun standpunt kenbaar en werd van gedachten gewisseld over
het op gang krijgen van de dialoog. Ondanks  grote verschillen van inzicht over de situatie was 
eenieder  het erover eens dat de sociale projecten die door de SSDE worden gesteund, voortgang 
moeten hebben en dat we – waar mogelijk – de totstandkoming van de dialoog in Nicaragua moeten
ondersteunen.  

6Webwinkel

In 2018 is gewerkt aan de webwinkel, die te vinden is op onze website. Deze webwinkel 
functioneert niet als bron van inkomsten, daarvoor is de verkoop te gering.

5Communicatie 
Om het draagvlak voor de Stedenband in de Delftse samenleving op peil te houden is 
(naams)bekendheid essentieel. De stedenband beschikt over expositiematerialen, zie hoofdstuk 4.4. 
Alle activiteiten van de stedenband in Delft gaan gepaard met publicitaire activiteiten (lokale pers, 
website, facebook, twitter).  In februari zijn we geïnterviewd door Stadsradio Delft.
Eveneens in februari ontvingen we van de ChristenUnie Delft de oorkonde 'Waardevol'. 
Verschillende aankondigingen van activiteiten zijn in de lokale pers te lezen geweest. 
In de tijdschriften van de protestantse en de RK kerken in Delft is regelmatig aandacht geweest voor
Estelí, bijvoorbeeld voor de maandelijkse broodmaaltijden in de Raamstraatkerk. 
In de landelijke pers  is er ook aandacht geweest voor de situatie in Nicaragua.
Er zijn in 2018 zes nieuwsbrieven uitgebracht, deze zijn nog te lezen op onze website. Deze website
is up-to-date gehouden. Door de in april ontstane crisis in Nicaragua besteedden we niet alleen 
aandacht aan lokale Esteliaanse thema's maar ook aan de landelijke ontwikkelingen.
Sinds maart zijn we dankzij vrijwilligster Elise actiever op facebook. 
Dit medium is niet alleen belangrijk voor de bekendmaking van activiteiten, maar ook voor het 
onderhouden van contacten met de partnerorganisatie in Estelí, zoals Colibrí. Verder 
onderhouden we de contacten in Estelí via e-mail, Skype en whats-app. 
Er was regelmatig contact met het kantoor in Estelí en met de andere Europese zustersteden van 
Estelí. Zie hoofdstuk 1.2.

6Deelname aan landelijke activiteiten 
Naast de overleggen (zie hoofdstuk 1.2) is door medewerkers van de stedenband Delft-Estelí 
deelgenomen aan diverse manifestaties. In Den Haag is op 10 juni op een vredesmars gehouden van
het Vredespaleis naar het Internationaal Strafhof. Er waren ongeveer 200 mensen op de been, die 
het aftreden van Ortega eisten en de vrede in het land hersteld willen zien. Vanuit Delft hebben vier 
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stedenbandmedewerkers meegelopen. 
Op 19 juli en ook op 10 december, mensenrechtendag, werden in heel Europa demonstraties door de
Nicaraguaanse gemeenschappen georganiseerd voor gerechtigheid en vrijheid in hun land, onder 
andere op de Dam in Amsterdam, daarbij waren ook stedenbanders aanwezig. Verder hebben we in 
augustus een kleine demonstratie in Den Haag bijgewoond.
In Nederland is een Steungroep Nicaragua actief, waarbij ook een medewerker van Delft-Estelí 
betrokken is. Deze steungroep heeft een tweewekelijks bulletin SOSNicaraguaHolanda. 

Demonstratie op de Dam 10-12-2018

7Financiën 
Het penningmeesterschap dat a.i. werd vervuld door Kees Kruijff (voorzitter), is eind maart 2018 
overgedragen aan Marianne Janneman. Per 1 januari 2018 is gestart met het voeren van 
projectadministratie in het boekhoudprogramma Minipak, zodat per project de geldstromen kunnen 
worden gevolgd. 
In de bijlage vindt u het financiële jaarverslag.
De stedenband is voor haar financiën volledig aangewezen op projectsubsidie en 
sponsors/donateurs. SSDE wil echter geen afwachtende houding aannemen, en in haar activiteiten 
niet de financiën centraal zetten maar de zaken die we met elkaar willen bereiken en hoe we die 
gaan financieren.  
Wat betreft de uitgaven: De bijdrage aan de kantoorkosten in Estelí waren in 2017 reeds betaald 
voor het jaar 2018. Het geld is door de Nicaraguaanse bank teruggestort en vervolgens in 2018 
opnieuw overgemaakt naar Estelí. De bijdrage voor 2019 zal in januari 2019 worden betaald.  
In 2018 is geld overgemaakt naar Estelí, bestemd voor het tandartsproject , de muziekschool, Caja 
Chica en Sara en Sergio. Sinds dit jaar vraagt de bank in Nicaragua een formele verklaring inzake 
de bestemming van het geld. 
In Estelí is er voor de muziekschool een roterend fonds van €1000 ingericht voor de aanschaf van 
muziekinstrumenten.  De huidige omvang van dit fonds wordt voldoende geacht en wordt in 2019 
niet aangevuld, tenzij daar aanleiding toe is. 
De kantoorkosten in Delft bleven iets binnen het hiervoor begrote bedrag. Onze stichting betaalt 
geen huur voor het gebruik van haar kantoor en de kosten voor koffie en thee zijn gering.
De inkomsten uit particuliere giften bleven achter bij de verwachtingen. Het plan om in 2018 de 
vele belangstellenden uit ons adressenbestand te benaderen om “donateur” en/of “vriend” te 
worden, ter bevordering van de levensvatbaarheid van de organisatie is niet gerealiseerd.  Evenmin 
hebben we bedrijven benaderd om sponsor te worden van de Stichting Stedenband Delft – Estelí. 
Dit proberen we in 2019 te realiseren. 
De in 2017 met behulp van donaties aangeschafte Wakawaka-lampen, in het kader van het project 
Sara & Sergio, zijn in 2018 verzonden en de verzendkosten overstegen ruimschoots het begrote 
bedrag. Een gift van het Goeie Doelen Winkeltje verzachtte de pijn gedeeltelijk. 
De maaltijdgroep in de Raamstraatkerk levert maandelijks een mooie bijdrage aan het 
tandzorgproject en de muziekschool in Estelí. In 2018 ontving de Stedenband wederom een cheque 
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van €1000,- uit de opbrengst van de jaarlijkse bazaar in de Vierhovenkerk. Uit de opbrengst van de 
Sint-Nicolaasactie bij het Stanislascollege was €1000,- bestemd voor Estelí. 

De SSDE is zeer dankbaar voor deze substantiële giften, 
die de continuering van ons werk mogelijk maken.

   Overhandiging cheque Sintnicolaasactie

8Plannen voor 2019  
De werkzaamheden in Estelí en Delft zijn erop gericht het wereldburgerschap in Estelí en Delft te 
bevorderen. 'Denk mondiaal, handel lokaal' betekent in dit geval: 

 Het organiseren van mensenrechtenactiviteiten. In overleg met de andere Europese 
zustersteden is afgesproken om voor 2019 het thema 'Mensenrechten' zoveel mogelijk bij de 
activiteiten te betrekken.

 Het verbinden van gelijksoortige organisaties hier en daar met elkaar. Denk aan kerken, 
scholen en duurzaamheidsorganisaties. 

 Het organiseren en faciliteren van bewustwordingsactiviteiten in de eigen stad, over 
problemen die wereldwijd spelen zoals klimaat, armoede, schulden, participatie, duurzaam 
consumeren, enzovoort (kortom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Ook het thema 
'nepnieuws' is een thema is dat zowel in Nicaragua als in Nederland de gemoederen 
bezighoudt en waarvoor we op scholen interesse verwachten.

 Laten zien dat dezelfde problemen wellicht een andere 'uitingsvorm' hebben in de zusterstad 
(klimaatverandering in Nederland betekent bijv extremer weer en zeespiegelstijging , in 
Nicaragua ) maar dat in beide steden er aandacht voor is.

 Naast bewustwording aanbieden van een handelingsperspectief in de vorm van een educatief
aanbod of projectondersteuning.

 Het onderling uitwisselen van ervaringen tijdens een project en het evalueren na afloop.  

9Bijlage: financieel jaarverslag
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