Werkbezoek dag 1: (9 juli 2017)
Mijn dag begon natuurlijk met een prachtig uitzicht en een lekker weertje. Het was voor mij de
eerste keer in Nicaragua dus elke detail pakte mijn aandacht. Onze eerste bezoek was naar de
producenten van Soppexcca en Aldea Global. De eerste was een producent van cacao die ons alles
uitlegde van de productieketen. Cacao wordt pas sinds kort geoogst dus is hij een van de starters die
de uitdaging aangaat om meer dan alleen koffie te kweken. Bij deze proces komen jongeren ook hun
steentje bijdragen, zij hebben een cursus gevolgd van meer dan een jaar en kunnen de producenten
adviseren. Deze jongeren zijn zonen en dochters van de producenten, ik heb de kans gehad om met
ze een middag te kunnen delen. De jongeren zitten vol met ambities maar ook
verantwoordelijkheden. De een met een groot gezin en de ander met een gezin waar hij zijn moeder
moet helpen met het onderhouden van 5 zussen. Zij waren blij met hun certificaten maar zij waren
ook vastberaden om meer te leren.
Vervolgens ging ik verder naar volgende producent achter op een pick-up busje haha! Dit hoort er
eenmaal bij als je op het platteland bent. De tweede producent legde ons uit hoe hij groente
produceert. Een van de groenten is sla, deze plant verkoopt hij direct door aan andere producenten.
Waar deze boer vooral trots op was waren zijn tomaten, door financiering heeft hij een tunnel
kunnen zetten en kweekt hij tomaten en andere groenten. De boer en zijn zoon werken als een echt
team, dit is mooi om te zien. Bij al deze processen zou kennis vanuit Nederland voor een enorm
verschil zorgen. Onze avond eindigde met een bespreking met de heer Armstrong (directeur Aldea
Global). Hij gaf ons veel informatie over de afgelopen ontwikkelingen in Nicaragua en sprak over de
business school.
Werkbezoek dag 2: (10 juli 2017)
De tweede dag begon met een vergadering van de Nederlandse Ambassade (van Midden-Amerika),
deze ambassade werkt vanuit Costa Rica. Zij hebben ons veel informatie gegeven over Nicaragua
zowel op politiek, mensenrechten als economisch gebied. Nicaragua kampt met veel problemen
betreffende klimaatveranderingen. Er is nog steeds veel geweld tegen vrouwen en jongeren.
Jongeren zijn een grote risicogroep, zo is er nog steeds veel werkloosheid en daarbij weinig aandacht
voor ze. Na deze vergadering gingen we verder naar de kantoren van Soppexcca waar mevrouw
Fatima (manager) ons heeft begeleid en geïnformeerd over de cacaoproductie. Zij vertelde dat ze
graag willen doorbreken met de lange koffie traditie die er heerst. Door de samenwerking van
opgeleide jongeren en families (producenten) willen zij milieuvriendelijk cacao maken met een
steeds betere kwaliteit. Cacao zou ervoor kunnen zorgen dat boeren niet alleen koffie als
inkomstbron hebben. Mevrouw Fatima liet ons ook winkel “Cafe Flor” zien waar ze koffie en
chocolade verkopen, hier werken vooral jongeren.
Daarna gingen we snel verder naar Fumdec. Zij geven micro-kredieten aan georganiseerde groepen
vrouwen. Deze kredieten hebben een lage rente en een degelijk betaaltijd. Dit is een bedrijf die zich
al jaren inzet en heeft bewezen dat ze dit goed kunnen, wel hebben zij fondsen nodig om zich op
andere rurale gebieden te kunnen inzetten. Een van deze mooie voorbeelden van micro krediet is
Norma Ramos. Zij heeft een eigen winkeltje bij haar huis, waar ze fruit en bananenchips verkoopt.
Door haar omzet kunnen haar kinderen nu naar school en komt ze rond. Helaas is de keuken in een
slechte staat en niet heel hygiënisch, dit zou Norma natuurlijk wel anders willen. Norma is zo lief dat
ze ons twee zakjes bananen chips cadeau geeft voor onderweg, dit zijn de dingen die mij verbazen!
Zij hebben al zo weinig en delen alsnog wat zij hebben. Onze dag eindigde met een bespreking van de
gemeente Jinotega, waar zij ons veel informatie gaven over projecten zoals een groot park en de
vakscholen. We werden goed ontvangen door de viceburgemeester van Jinotega. De vakscholen

geven cursus op verschillende sectoren zoals schoonheid, ICT, kleding maken, muziek enz. Dit zijn
allemaal voorbeelden waar LBSNN in heeft gefinancierd.
Werkbezoek dag 3: (11 juli 2017)
Op de derde dag was ik meer gewend geraakt aan het klimaat en het tijdsverschil met Nederland. We
brachten een bezoek aan APEN, een grote vereniging van producenten en exporteurs. Zij spelen een
grote rol in het land en bieden ondersteuning aan zowel grote als kleine producenten. Wat mij opviel
is dat zij een instrument hebben ontwikkeld. Dit instrument moet voorkomen dat mensen in hoge
schulden belanden. Bij APEN gaf de ambassade en de LBSNN een presentatie over hun fondsen. Deze
samenwerkingen zijn van groot belang om grensoverschrijdende doelen te kunnen bereiken. Na deze
afspraak gingen we verder naar een bespreking met PRONicaragua (agentschap). Zij zijn
verantwoordelijk voor investeringen en export. Nicaragua is op dit moment bezig met het bouwen
van een kanaal waar ze hoge verwachtingen van hebben. Daarbij is mij ook opgevallen dat er veel
werkloosheid is onder de jongeren. Zij verdienen vaak het minimumloon 0,84 Dollar per uur!
Na deze bespreking vol met nuttige informatie gingen we snel verder naar onze laatste bestemming,
namelijk de gemeente van Managua. Na 35 jaar van samenwerking heeft LBSNN en de overheid een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit werd ondertekend door de burgemeester van
Matagalpa, de burgemeester van Jinotega en de voorzitter/vertegenwoordiger van INIFOM. Bij deze
gebeurtenis waren de ambassade, een delegatie uit Zoetermeer en andere partnersteden aanwezig.
Er werd gesproken over een samenwerking waarbij de gemeenschap, families en gemeentes een
belangrijke rol spelen. Er werd gesproken over een uitwisseling van samenwerking op verschillende
Global Goals zoals klimaatacties, gezondheid en onderwijs onder anderen. Samenwerking tussen
partnersteden bewijst al jaren zijn vruchten, het zou zonde zijn om hiermee niet verder te gaan. Ik
ben van mening dat we nog veel kennis met elkaar kunnen delen.
Werkbezoek dag 4: (12 juli 2017)
Ik hoop dat mijn foto’s een beeld kunnen geven over de belangrijke resultaten van deze bijzondere
samenwerking tussen partnersteden. Mijn dag begon met een lekker ontbijt, bestaande uit een
typisch gerecht “Gallo Pinto”(rijst met bruine bonen). Daarna gingen we snel verder naar onze eerste
afspraak. Deze afspraak was bij de Europese commissie in Managua, zij subsidiëren een platform van
ontwikkelingssamenwerking binnen Europese gemeentes waar LBSNN lid van is. Zij informeerden ons
over andere delegaties van Europa en gaven ons informatie over ontwikkelingen in Nicaragua. Helaas
mag je binnen het gebouw geen foto’s maken in verband met veiligheid. Daarom heb ik een paar
foto’s uit hun facebook hierbij gevoegd.
Na deze bespreking moest elke delegatie naar zijn partnerstad gaan om twee dagen daar te
verblijven. Al gauw was ik onderweg naar Jinotega samen met Taco Kuipers(Wethouder) en
Angelique Quentin (afdelingshoofd gemeente), samen vormden wij de delegatie van Zoetermeer. Na
drie uur rijden van Managua waren we eindelijk aangekomen bij La Cuculmeca in Jinotega. Mijn
ontvangst als vertegenwoordiger van “Vrienden van Jinotega” was zeer bijzonder. Bij aankomst
kregen we een presentatie waarin La Cuculmeca zijn belangrijke projecten uitlegt, het zijn 10
projecten die zich inzetten voor nummer 2 van de millenniumdoelen(alle kinderen naar school),
daarnaast hebben zij andere projecten. Na deze presentatie gaf La Cuculmeca onze stichting een
erkenning. Ze willen ons allemaal bedanken voor alle inzet om onderwijs voor kinderen in Jinotega te
steunen. Ik wil Nereyda (directrice) bedanken voor deze warme welkom en ik was super verrast,
muchas gracias! Ik heb haar verteld dat we nog vele jaren samen moeten werken als partnersteden
om nog meer kinderen bij deze samenwerking te bereiken. Daarnaast kregen we een mandje met

schoolspullen cadeau. Dit symboliseert het doel om werkende kinderen op koffieplantages naar
school te sturen. Dit was zeker een van de mooiste dagen.
Werkbezoek dag 5: (13 juli 2017)
Na heerlijk geslapen te hebben door het aangename weer van Jinotega was het tijd om scholen te
gaan bezoeken. Na een half uur reizen waren we bij de eerste school. Deze is gebouwd met behulp
van fondsen uit onze stichting en andere partners. Er waren helaas geen kinderen in de lokalen in
verband met vakantie dit was erg jammer. Op deze school zitten er ongeveer 300 kinderen. Een
leraar moet sommige klassen tegelijkertijd lesgeven (multigrado). Dit betekent dat hij soms een
klaslokaal met 80 of meer kinderen les moet geven. Er is dus een tekort aan leraren op deze rurale
gebieden, daarnaast bestaat er geen leerplicht. Dit zorgt ervoor dat kinderen soms de helft van het
schooljaar missen omdat ze met hun ouders gaan werken bij koffieplantages. Wat La Cuculmeca met
hulp van ons en anderen doet, is bewustwording creëren bij zowel boeren als ouders om dit
fenomeen tegen te gaan. Wat mij verder opviel was alle vuil rond de school en de weinig speelruimte
die er is voor kinderen. Verder hebben de kinderen geen speeltoestellen of iets om zich mee te
vermaken. Het speelterrein is even groot als een woonkamer. Dit allemaal zet je aan het denken en
doet je beseffen hoe belangrijk het is om elkaar te helpen. De tweede school die we bezochten was
ongeveer even groot als de eerste. Daar hadden de kinderen leuke bloemen geplant met hulp van
oude plastic flesjes, een super leuke recycle actie. Na deze scholen gingen we naar meneer Isidro
(producent/boer). Hij is een van de grondleggers om het zo te noemen, die zich inzet voor
kinderarbeid vrije zones. Hij zet zich graag voor deze sociale taak in omdat zijn ouders en voorouders
dit ook graag deden. Daarnaast heeft hij een school, een gezondheidscentrum en andere
voorzieningen voor zijn werknemers gebouwd. Hij heeft ook een regeling waarin jongere
werknemers zaterdags hun middelbare onderwijs kunnen afronden en alsnog doorbetaald krijgen.
Verder valt te vertellen dat zijn koffie voorzien is van een rainforest alliance certified zegel. Hij is
ervan bewust dat het maken van kwalitatieve koffie ook steeds meer opgeleide personeel vereist.
Meneer Isidro is een bijzondere man waar Jinotega trots op mag zijn.
Na dit bijzondere bezoek gingen we naar de gemeente van Jinotega voor een afspraak met de
viceburgemeester (Rosa Alpina). Zij liet ons Jinotega zien en informeerde ons over sommige
ontwikkelingen. Zo is er sinds kort een stadsmuseum. Dit museum heeft een kleine bibliotheek,
krantenarchief en twee zalen met objecten van de geschiedenis. Een prachtig object is de zwarte
keramiek afkomstig van vrouwen die op het platteland leven. We gingen daarna verder naar cierra
de la cruz, dit is een berg met op de top een kruis. Wij gingen met de auto maar je kunt de top van de
berg bereiken vanaf de stad door 820 treden te lopen. Deze lange trap is sinds kort door de
gemeente aangelegd. Het is een prachtige plek waar veel jongeren en volwassenen van het uitzicht
van Jinotega genieten.
Werkbezoek dag 6: (14 juli 2017)
Helaas was mijn laatste dag aangebroken, deze week is ontzettend snel gegaan. We hebben iedereen
die deel heeft gemaakt van onze projecten uitgenodigd voor een ontbijt. Als dank voor onze 35 jarige
samenwerking hebben we een muurschilderij geschonken aan La Cuculmeca. Het muurschilderij is
geschilderd door Soraya Moncada en daarbij hebben 8 vrijwilligers geholpen. Bij de onthulling
hebben we onze dankbaarheid geuit en gezegd dat we nog vele jaren van samenwerking tegemoet
willen gaan. Daarnaast heeft Taco Kuipers ook zijn woordje gedaan namens onze hele delegatie. Het
is een mooi muurschilderij geworden met belangrijke onderwerpen die erin terugkomen zoals het
recht op onderwijs voor kinderen, milieubescherming en bescherming van stroomgebieden onder
anderen. Tot slot hebben we in Managua een evaluatie gehad met alle betreffende delegaties.

Ik vond het ontzettend jammer om afscheid van iedereen te moeten nemen maar ik geloof er sterk in
dat we deze band hechter kunnen gaan maken. Jongeren, tieners en kinderen van Zoetermeer en
Jinotega kunnen nog veel van elkaar leren.
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