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1.  Introductie 
 
Begin 2010 is binnen DOS besloten La Libertad te bezoeken met een bestuursdelegatie plus 
campagnemanager Lonneke Willemsen. Na de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 

werd Pieter Koning de vertegenwoordiger van de Doetinchemse gemeenteraad in het 
Algemeen Bestuur van DOS. Besloten werd dat naast Pieter Koning ook penningmeester Jos 

Leeters zou meegaan. De eigen agenda’s leverden een voorkeur op voor de periode dinsdag 6 

juli t/m woensdag 14 juli. Die data werden vanuit La Libertad geaccordeerd door zowel de 
gemeente als FC Juntos en aldus vastgesteld. Dit verslag vormt de weergave van het 

programma en de bevindingen alsmede de follow up. 
 

2.  Doelstellingen 
 

In hoofdlijnen waren de doelstellingen: 

 kennismaking met partijen en projecten in La Libertad (Alledrie waren nog niet eerder in 
Nicaragua of La Libertad geweest) 

 bespreken van de stand van zaken van lopende projecten en voorgenomen nieuwe 
projecten/ activiteiten met relevante betrokkenen, zoals LBSNN Managua, FC Juntos en de 

gemeente La Libertad; 
 inzicht krijgen in verhouding gemeente La Libertad - FC Juntos; 

 een beter beeld vormen van de huidige rol en capaciteit van FC Juntos en zoeken naar 
mogelijkheden om die capaciteit desgewenst te versterken. 

 

3.  Programma (dagboek) 
 

Dinsdag 06-07-2010 

01.45 PM Vlucht met KL757 van A’dam naar Managua via Panama City; aankomst in 
Managua 19.25 uur; overnachting in Best Western Las Mercedes 

 

Woensdag 07-07-2010 

07.30 AM Werkontbijt in Las Mercedes met José Antonio Castillo en Modesto (LBSNN 

Managua) en Monic Schaapveld (tolk) 

11.00 AM Met de lijnbus van Managua naar Juigalpa 

02.30 PM Ontvangst met welkom en lunch in restaurant in Juigalpa door burgemeester 
Yamil Vargas Diaz en enkele ambtenaren van La Libertad  

06.00 PM Met de auto van de gemeente naar La Libertad; check in in hotel San José en 

vervolgens diner in aanwezigheid van Sergio Lazo en z’n zoon  

 
Donderdag 08-07-2010 

09.00 AM Bespreking met Sergio Lazo over de huizenprojecten 

10.30 AM Bespreking met de onderwijscommissie en Carlos Barberena (goudmijn) over het 

project beroepsonderwijs  

01.45 PM Bespreking met de onderwijscommissie over het project basisonderwijs 

03.00 PM Bezoek met Sergio Lazo van huizen die zijn / worden gebouwd in het kader van 

de huizenbouwprojecten Vivienda I t/m IV 

07.00 PM Diner met Sergio Lazo en Hector Kauffman 
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Vrijdag 09-07-2010 

09.00 AM Bespreking met de economische commissie en de vertegenwoordiger van 
MAGFOR over het project Trazabilidad  

10.30 AM Bespreking met Roberto Davila over de stand van zaken in project PIT1 

11.00 AM Bezoek aan het Centro de Salud; kort gesprek met de nieuwe directeur 

11.30 AM Bezoek aan melkfabriek Alianza Nova; rondleiding door manager Patricio Jerez 

01.00 PM Bezoek aan de goudmijn; uitleg en rondleiding door Darwin Kauffman, m.m.v. 
Hector Kauffman 

07.00 PM Diner met Sergio Lazo, Hector Kauffman en Pedro Blandon 

 

Zaterdag 10-07-10 

09.00 AM Bezoek aan comarca Carcquita met Roberto Davila en aldaar een bezoek aan een 

middelbare schoolklas; vervolgens terug naar La Libertad voor een gesprekje 

met een lerares van comarca Betulia en een rondleiding op het middelbare 
schoolcomplex 

12.00 AM Lunch en bespreking met Maria del Carmen over de stand van zaken in het 

project comedor ancianos 

02.00 PM Bezoek aan enkele huisbewoners t.b.v. interviews (Lonneke en Sergio Lazo) 

04.00 PM Discussie met Sergio Lazo over capaciteit(sopbouw) van FC Juntos 

06.00 PM Diner met Sergio Lazo en z’n vriendin 

 

Zondag 11-07-2010 

07.30 AM Ontbijt thuis bij Sergio Lazo 

09.00 AM Kerkdienst; na afloop gesprek met Marina del Carmen en de pastoor; daarna een 

korte bezichtiging van de apotheek van de kerk en van het gebouw van het 

comedor ancianos project  

11.00 AM Bijeenkomst met FC Juntos in de Casa de la Hermandad: Hector Kauffman, 

Sergio Lazo, Maria del Carmen, Pedro Blandon, Jannery Kauffman, Jamileth 

Janson, Dennis Urbina 

12.30 PM Voetbalfinale Nederland-Spanje op 3 locaties: eerst in de Casa de la Hermandad, 

daarna thuis bij Maria del Carmen, tenslotte bij Sergio Lazo 

04.00 PM Diner met de FC Juntos leden en Roberto Davila  

 
Maandag 12-07-2010 

07.00 AM Bezoek aan Nuevo Esperanza voor het zien van de latrines en weg & afwatering 

in aanbouw  

08.30 AM Gesprek met burgemeester en enkele ambtenaren over Logo South (Pieter) 

08.30 AM Bezoek aan de middelbare school en rondleiding door directrice Maria de los 
Angeles Talavera Garcia (Lonneke en Jos) 

09.30 AM Vervolggesprek met de burgemeester en rondleiding door het gemeentehuis 

(allen) 

11.00 AM Afscheid; met de auto retour richting Juigalpa, maar eerst onderweg een kort 

bezoek aan de basisschool in comarca Betulia 

02.00 PM Lunch met Ellen Bollen en Ria Klein Wolterink (WRIJ) in Juigalpa 

06.00 PM Terug in Managua voor overnachting in Las Mercedes 

 
Dinsdag 13-07-2010 & woensdag 14-07-2010 

02.00 PM Verlaat en kort afrondend gesprek met Modesto (LBSNN Managua)  

03.30 PM Vlucht van Managua naar Panama City en vervolgens met KL758 naar A’dam; 

aankomst op Schiphol woensdag 02.00 PM 
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4.   Bevindingen 
 

4.1   Algemene indruk 
Hoewel het programma in de praktijk anders liep dan gepland, hebben we een waardevol 

bezoek achter de rug. De door Anneke vooraf gemaakte keuzes en de daarbij horende 
voorbereidingen, waren uitstekend. Zeker ook het regelen van tolk Monic Schaapveld. Zonder 

haar was het bezoek de eerste dagen een stuk minder effectief en efficiënt geweest. Nadat ze 
ons zaterdagochtend verliet, hebben we ons echter met Lonneke’s Spaans ook prima kunnen 

redden. 
 

Veel van wat we hebben gezien, gehoord en besproken, was herkenbaar, maar uiteraard 

waren er ook hier en daar verbazing en nieuwe feiten. In een notendop zijn de zaken die in 
het oog springen: 

 
 Het gesprek met José Antonio en Modesto (LBSNN Manague) op dag 1 heeft een prima 

indruk achtergelaten; zakelijke benadering en goed op de hoogte van de situatie en de 
(on)mogelijkheden in La Libertad; het afrondende gesprek aan het eind van onze reis met 

José Antonio ging niet door; in plaats daarvan een te laat en te kort gesprek met 
Modesto; op zichzelf een prima ontmoeting, maar toch jammer. 

 Ondanks enkele pijnpunten rondom lopende projecten, hebben we nog steeds een 

positieve indruk van FC Juntos; in de geplande discussie over de noodzaak om na te 
denken over hun eigen capaciteit(sopbouw) kwamen we moeilijk tot de kern, maar we 

hebben de indruk dat het uiteindelijk gelukt is. Ze gaan nadenken en komen met een plan 
van aanpak. 

 De gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder hebben geen 
daadkrachtige indruk achtergelaten. Bovenal is het beeld versterkt dat politieke kleur een 

grote rol speelt in benoemingen en relaties en dat ook de relatie met FC Juntos daardoor 
wordt beïnvloed. 

 

4.2  LBSNN Managua 
In het gesprek met José Antonio en Modesto op woensdag 07-07-10 lopen we gestructureerd 
alle lopende thema’s door, waardoor we op diverse punten een betere focus krijgen ten 

behoeve van ons bezoek aan La Libertad. We spreken met name over: 
 

 CJ project beroepsonderwijs (technical education): een serieus probleem is de recente 
ministerswisseling en de daarmee gepaard gaande beleidswijzigingen; de nieuwe minister 

wil het beleid van haar voorganger niet zomaar overnemen en daardoor moet LBSNN 

weer bijna opnieuw beginnen met de lobby. La Libertad staat sowieso niet in het 2010 
budget; hopelijk wel in 2011. Prioriteit voor ons is in La Libertad de commissie te 

bewegen met een adequate projectorganisatie en een concreet implementatieplan te 
komen; dat zal LBSNN helpen bij de lobby. 

 Huizenbouw: La Libertad zit in de tweede lichting; op de agenda staan 50 nieuwe huizen 
plus renovatie. CEPRODEL en la Libertad hebben nog overleg over o.a. aantallen en 

prijzen. Wij temperen de verwachting door te stellen dat aan onze zijde woningcorporatie 
Sité nog geen besluit heeft genomen en dat er sowieso geen enthousiasme is voor het 

volle garantiebedrag; LBSNN zegt aan La Libertad te hebben doorgegeven dat het project 

nog niet helemaal zeker is. 
 PIT1: in juli wordt naar verwachting met de overheidsorganisatie INAFORES een 

overeenkomst gesloten voor de financiering en implementatie (later horen we dat het 3 
augustus wordt); daarna kan de uitvoering snel starten. We worden op de hoogte 

gehouden van de voortgang.  
 Capaciteitsopbouw FC Juntos: José Antonio noemt als optie dat FC Juntos een 

projectmanager aanstelt t.b.v. projectacquisitie en projectmanagement; dat kan ook 
inkomsten opleveren waardoor die functie zichzelf gaat betalen; eventueel op parttime 

basis, bijvoorbeeld 2 dagen/week (à US$ 200 / maand). 
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 Gemeente: 
o (te) veel personele wisselingen afgelopen jaar; 

o weinig professionaliteit op administratief en financieel terrein; 
o inkomsten uit diverse gemeentelijke belastingen stijgend t/m 2007 maar duidelijk 

lager in 2008 en 2009; 2010 lijkt weer beter; 
o de belastingdienst wordt waarschijnlijk op korte termijn geprivatiseerd (goede 

ervaringen elders in Chontales); 

o aandacht voor professioneler werken met bestemmingsplannen en grondexploitatie 
(nu cursusdeelname in kader van LOGO SOUTH); 

o nieuwe economische perspectieven nu de weg verbeterd is: vee (makkelijker 
transport naar Venezuela); melk (plannen voor poedermelkfabriek in Chontales; 

toerisme; goud.  

 

4.3  FC Juntos 
Tijdens de week hebben we overwegend te maken met Sergio Lazo. Hij is feitelijk altijd 

beschikbaar als we ‘m nodig hebben en al onze wensen en plannen kunnen we invullen. Vaak 
is de Casa de la Hermandad onze thuisbasis voor besprekingen. Daaromheen zorgt Sergio 

diverse malen voor leuke informele momenten en vertier. Bovendien haalt hij de andere FC 
Juntos leden erbij wanneer nodig. Hector Kauffman geeft ook diverse malen acte de 

presence, maar steeds weer heeft hij de boodschap dat hij erg druk is in de mijn en dat hij 

noodgedwongen het uitvoerende werk aan anderen moet over laten. 
 

We hebben de indruk dat FC Juntos op zichzelf nog steeds een levende organisatie is met 
energie en kracht, maar dat ze teveel draait op automatismen en op individuen en dus toe is 

aan nieuw elan om in de toekomst toegevoegde waarde te houden. Een helder strategisch 
kader ontbreekt en in de uitvoering van projecten gaan zaken fout zonder dat bijsturing 

plaatsvindt. 
 

Op diverse momenten zwengelen we de discussie aan over de noodzaak van een strategische 

visie en de daarbij horende eigen capaciteit. Daarbij komen we moeilijk tot de kern, maar 
uiteindelijk lijkt Sergio onze gedachten te begrijpen. Tijdens de bijeenkomst met alle FC 

Juntos leden op zondag verkondigt hij hartstochtelijk naar de anderen z’n idee dat FC Juntos 
moet gaan nadenken over de toekomst en over haar eigen organisatie. Wij hebben daar 

tegenover gesteld graag te willen helpen op basis van hun (nieuwe) visie. Met name Sergio 
zegt toe later dit jaar met zo’n visie te komen. 

 
4.4  Gemeente La Libertad 
De burgemeester ontvangt ons hartelijk op dag 1 en neemt uitgebreid de tijd voor het 

bespreken van alle lopende activiteiten en projecten. Bovendien maakt hij Roberto Davila (en 
een auto met chauffeur) volledig vrij voor ons. En dat terwijl hij naar eigen zeggen pas een 

dag eerder had vernomen dat we kwamen. Die onvolkomen interne communicatie heeft 
waarschijnlijk te maken met de afwezigheid van viceburgemeester Ericell Jarquin, die 3 

maanden afwezig is vanwege haar huwelijksreis in Equador. 
 

Tijdens onze eerste ontmoeting verklaart de burgemeester tot vervelens toe dat hij en de 
gemeente prima samenwerken met iedereen en dat politieke kleur geen rol speelt. Ook met 

FC Juntos gaat dat goed. Wel herhaalt hij ’n paar keer dat hij het vervelend vindt dat in het 

huizenproject van FC Juntos (lees: Sergio Lazo) niet wordt gecommuniceerd met de 
gemeente over de keuze van bewoners. Dat ziet hij graag anders. Later leggen we dat voor 

aan Sergio Lazo en Hector Kauffman en zij antwoorden dat ze als FC Juntos altijd een plek (in 
het bestuur) open hebben voor een gemeentevertegenwoordiger. Dat is herhaaldelijk 

aangeboden maar nooit ingewilligd. 
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Sinds enkele maanden is landbouwkundige Roberto Davila in dienst. Hij is vanuit de 
gemeente projectcoördinator voor alle (!) projecten die met LBSNN c.q. Doetinchem lopen. 

 
De gemeente wil de komende tijd een project formuleren op het terrein van waste 

management, recycling en compostering. Daarbij maken de burgemeester en Roberto Davila 
niet duidelijk of ze een relatie zien met LBSNN en/of DOS. 

 

De gemeente ziet perspectief in toerisme en heeft 3 projecten geformuleerd om daar handen 
en voeten aan te geven: 

 een uitzichtpunt; 
 activiteiten op het gebied van goud (edelsmederij e.d.); 

 een museum (met name archeologische en culturele focus). 
Bovendien wordt nagedacht over accommodaties ‘bij de boer’. 

De burgemeester hoopt via de overheid en/of een Zweedse donor geld te krijgen, maar wacht 
nog op de toezeggingen.  

 

In het afrondend gesprek met de burgemeester op 12-07-10 geeft hij opnieuw aan dat de 
relatie met FC Juntos goed is, maar hij verbindt dat vooral met het feit dat Hector Kauffman 

(en niet Sergio Lazo) nu voorzitter is. Al met al is de relatie van de gemeente met FC Juntos 
dus niet helemaal oké. 

 

4.5  Projecten 
 

4.5.1  Caminando Juntos – basisonderwijs 
Aanwezig tijdens overleg 08-07-10 om 13.45 uur in de Casa de la Hermandad: Jannery 

Kauffman (secretaris commissie), Roberto Davila en Delmares (beiden van de gemeente), 
Martha Cecilia Lopez (nieuwe gedelegeerde van MINED bij de gemeente en beoogd 

commissievoorzitter), Reyna Ramirez (directeur basisschool), Maria de los Angeles Talavera 
Garcia (directeur middelbare school). 

 
Jannery Kauffman legt uit dat de activiteiten in 2009 vertraging hadden opgelopen en nu net 

zijn afgerond. Hierover is ook een rapportage geschreven die diezelfde week nog naar LBSNN 
was gestuur. Feitelijk kan nu worden gestart met de activiteiten voor 2010. We hebben 

vervolgens vooral gepraat over voortzetting van activiteiten na 2010. De commissie heeft van 

José Antonio Castillo een maand gekregen om een strategische visie voor te leggen.  
 

Op de vraag hoe de onderwijscommissie de verandering in werken binnen het Caminando 
Juntos heeft ervaren, vertelt Janery dat ze in het begin behoorlijk moesten wennen, maar dat 

het erg prettig is om een doel te hebben. In het begin was het plan nog niet genoeg gericht 
op de situatie van La Libertad. De volgende 2 onderdelen die wel in het overkoepelende 

programma voorkomen maar niet werkzaam waren in La Libertad zijn: 1) de activiteit 
rondom werkende kinderen 2) de maaltijden worden niet verzorgd vanuit het CJ project, 

maar vanuit de overheid. Het geld dat ze overhielden door het schrappen van bovenstaande 

2 onderdelen werd ingezet voor de kleuterscholen. In 2009 hebben de kleuterjuffen training 
gekregen en extra klasmaterialen. 

 
Van onze zijde hebben we aangegeven dat de steun voor basisonderwijs gaat eindigen en dat 

we de aandacht volledig richten op beroepsonderwijs, in samenhang met economische 
ontwikkeling.De reactie hierop is dat de onderwijscommissie het Basisonderwijs niet uit het 

oog zal verliezen. Mede door het onderwijsproject gaan veel meer kinderen op alle niveaus 
naar school.  
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4.5.2  Caminando Juntos – beroepsonderwijs 
Aanwezig tijdens overleg 08-07-10 om 10.30 uur in de Casa de la Hermandad: Jannery 
Kauffman (secretaris commissie), Carlos Barbarena en Victor Martinez (beiden van de 

goudmijn), Roberto Davila en Delmares (beiden van de gemeente), Martha Cecilia Lopez 

(nieuwe gedelegeerde van MINED bij de gemeente en beoogd commissievoorzitter), Reyna 
Ramirez (directeur basisschool), Maria de los Angeles Talavera Garcia (directeur middelbare 

school). 
 

Zoals vermeld in 4.2 heeft de voorbereiding van het project een aantal maanden stil gelegen 
vanwege een verschuiving van vertegenwoordiging binnen het ministerie van onderwijs. Het 

is vandaag de eerste keer dat de commissie in deze hoedanigheid bij elkaar is. 
 

Carlos Barbarena geeft aan dat de mijn dit project –in samenhang met diverse andere sociale 

projecten in La Libertad- graag steunt en aldus ook in de projectcommissie meedoet (hoewel 
de formele toestemming uit Canada nog moet komen). 

 
De twee schooldirectrices memoreren dat ze begin 2010 met José Antonio Castillo de grove 

projectopzet hebben besproken en ook de noodzaak om het economische veld (mijn, 
melkfabriek, veeboeren) en gerelateerde instituten en de gemeente erbij te betrekken. 

Nadien heeft de commissie het projectdocument besproken en is gekomen tot een grove 
inventarisatie: 

 doelgroep: kleine 400 studenten, zowel uit La Libertad zelf als uit de comarca’s; 

 mogelijke beroepen: veeteler, landbouwer, tuinbouwer, kok, naaister, bakker, kapper  
elektricien, bouwvakker, medewerker toerisme. 

 
De commissie zegt zich uitgedaagd te voelen om nu de plannen te concretiseren en daarbij 

prioriteiten te stellen. Daarna zal primair worden teruggekoppeld naar José Antonio Castillo. 
Er wordt meteen een tweede commisie vergadering belegd op dinsdag 13 juli. Dit geeft 

vertrouwen dat het project lokaal gedragen wordt.  
 

4.5.3  Caminando Juntos – economische projecten 
Aanwezig tijdens overleg 09-07-10 om 09.00 uur in de Casa de la Hermandad: Roberto 

Davila (gemeente), Patrizio Jerez(vertegenwoordiger van de melkfabriek Alianza Nova, Mario 
Lazo (president van de associatie van veetelers ASOGALES), vertegenwoordiger van de 

associatie van boeren,technisch coördinator van MAGFOR Chontales. 
 

Mario Lazo behandelt eerst de doelen en de organisatie van het project Trazabilidad: 
 start met omliggende comarca’s; later uitrollen naar alle 24; 

 veel aandacht voor noodzakelijke verandering van houding en gedrag van de boeren; 
 aanleiding en doelstellingen zijn zowel gericht op export (Brazilië, Venezuela, CA, VS, 

Canada, Japan, EU) als op de lokale markt; in beide gevallen is voedselveiligheid leidend; 

het betreft zowel de vleesketen als de zuivelketen; 
 subdoelen: 

o kwaliteitsverbetering; 
o participatie van een toenemend aantal boeren middels een revolving fund; 

o verhogen van de organisatiegraad onder boeren; 
 3 projectdeelnemers: 

o FC Juntos: met name administratieve en logistieke ondersteuning; 
o ASOGALES; 

o Alianza Nova; 

o bovendien actieve rol van MAGFOR Chontales (ministerie van landbouw en 
bosbouw); 

 geplande activiteiten korte termijn: 
o verkrijging van goedkeuring voor startkrediet US$ 10.500 

o selectie van eerste 30 begunstigden (kleine en middelgrote boeren): elk krijgt een 
lening van 350 US$ t.b.v. in te huren advies, analyses, oormerken 

 MAGFOR biedt de boeren registratieformulieren aan en is ook de instantie die de 
registratie verzorgt, de boeren adviseert en controleert en uiteindelijk (al of niet) een 

certificaat afgeeft; 
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 Het project maakt op ons een realistische en haalbare indruk. Feit is echter dat de 

financiering (eerste 10.500 US$) nog niet gerealiseerd is en dat dat alleen van 
Doetinchem lijkt af te hangen; vreemd dat geen andere partij betrokken is; Roberto 

Davila zegt wel toe e.e.a. intern bij de gemeente te bespreken. 
 Wij zeggen toe dit project binnen DOS te bespreken voor een eventuele financiering per 

2011. 
 

Vervolgens praat Roberto Davila ons bij over PIT1. De gemeente is projectleider. Er is 22 ha 
bestemd voor (proeven met) verbeterde productiemethoden in vooral de basisgewassen maïs 

en bonen. In de suburbane en rurale gebieden van la Libertad zijn 35 begunstigden 

geselecteerd. Daarmee start eerst een inventarisatie en daarna kan het feitelijke telen van 
start. De bedoeling is dat een landbouwkundige door het project betaald wordt voor de 

begeleiding. Echter eerst moet de financiering nog rondkomen. Op 3 augustus staat daartoe 
de ondertekening gepland van een overeenkomst met INAFORES. We hebben onze interesse 

getoond voor dit project en gevraagd ons op de hoogte te houden. 

 

4.5.4  Huizenbouw  
Vivienda I t/m IV (besproken met Sergio Lazo 08-07-10)  

 Sergio coördineert het project nu 8 jaar nadat Joop Hakvoort destijds het initiatief heeft 
genomen (1999). 

 De achtereenvolgende projecten hebben geresulteerd in totaal 27 huizen: fase I: 10; fase 
II: 6 (nieuw ontwerp); fase III: 6 en fase IV: 5. 

 Vanaf fase II is geld uit eigen middelen gebruikt (uit huur) om ofwel een extra huis te 

bouwen (zowel fase II als fase III), ofwel het geld uit Nederland aan te vullen (fasen II, 
III en IV). 

 Van fase IV zijn 3 huizen gereed en bewoond en zullen de overige 2 later dit jaar 
bewoond worden. 

 Alle huizen worden in 15 jaar afbetaald; bewoners mogen vervroegd aflossen. 
 Inkomsten tot dusver uit huur: 

o I  21.927,50 US$ (ca. 20 US$ per maand) 
o II  15.825,00 US$ (ca. 22 US$ per maand) 

o III    8.492,00 US$ 

o IV    3.320,10 US$ (60-65 US$ per maand) 
o totaal 49.564,60 US$ 

 Bestedingen tot dusver: 
o t.b.v. II 10.200,00 US$ t.b.v. 1 extra huis en aanvulling op de 5 andere 

o t.b.v. III 11.460,00 US$ t.b.v. 1 extra huis en aanvulling op de 5 andere 
o t.b.v. IV 10.514,00 US$ t.b.v. aanvulling op alle 5 

o met terugwerkende kracht tot fase I zijn de administratieve lasten van FC Juntos 
doorberekend à 7.540,54 US$ (1.077,22 / jaar) 

o in kas is nog 9.830,00 US$ 

 In de komende 15 jaar komt als huur van de huidige huizen nog ruim 139.000 US$ 
binnen; een grove berekening laat zien dat de huidige middelen het mogelijk maken elk 

jaar 1,5 nieuw huis te bouwen; FC Juntos zet het project graag voort en heeft graag nog 
enkele jaren steun uit Nederland om dat aantal van 1,5 op te krikken. 

 Sergio roemt de kleinschalige maat van het project, waardoor de beheersbaarheid en 
kwaliteit beter zijn geborgd dan bij grootschalige bouw.  

 Annex I: power point presentatie ‘Presentacion de Vivienda No.4’ 
 Annex II verhalen huisbewoners.  

 

Project met CEPRODEL en DIGH (besproken met José Antonio Castillo, met Yamil Vargaz 
en met Sergio Lazo op diverse momenten) 

 Zowel José Antonio als de burgemeester lijken er in hun communicatie van uit te gaan dat 
de financiering (garantstelling) vanuit Nederland geregeld is; die verwachting is in ieder 

geval gewekt naar de gemeente. 

 Wij geven zo objectief aan dat Sité nog geen besluit heeft genomen, maar dat we 

verwachten dat het besluit valt binnen enkele maanden. Met als optie dat er ofwel een 
lager garantiebedrag uit voortkomt, ofwel géén garantstelling maar een donatie zoals in 

de afgelopen jaren t.b.v. het FC Juntos project; José Antonio lijkt dat signaal op z’n 
waarde te beoordelen; bij de burgemeester betwijfelen we dat. 
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4.5.5  Sociale projecten (KPA) 
Aanschaf goederen voor gezondheidscentrum: spectrofotometer en solarkoelkasten 
(besproken tijdens bezoek aan Centro de Salud en in gesprek met Pedro Blandon 09-07-10) 

 

 Pedro Blandon werkt tegenwoordig in San Pedro en is dus niet meer actief in het Centro 
de Salud; de nieuwe directeur is 3 maanden geleden gestart; tijdens een korte 

ontmoeting vertelt hij te weten van de donaties uit Doetinchem, maar voor de details 
verwijst hij door naar Pedro Blandon; hij vertelt wel dat het Centro de Salud inmiddels 

van de mijn een spectrofotometer heeft gekregen (samen met microscopen); daarmee is 
feitelijk de noodzaak vervallen voor de donatie van DOS. 

 Pedro Blandon bevestigt het verhaal van de spectrofotometer en vertelt tevens dat de 
procedure met de solarkoelkasten lang heeft geduurd omdat de Nicaraguaanse overheid 

hoge eisen stelt en haar goedkeuring moet geven; de oorspronkelijk geplande koelkasten 

zouden US$ 1.800 per stuk kosten; ze zijn inmiddels uit productie en de nieuwe offerte 
voor alternatieve apparaten geeft aan US$ 5.400 per stuk. Er zouden goedkopere versies 

komen, maar Pedro weet niet wanneer. 
 We maken duidelijk dat het ontbreken van communicatie rondom de wijzigingen en 

vertragingen door ons niet wordt gewaardeerd en ons zelfs in de problemen brengt 
vanwege het niet kunnen communiceren met de donateurs (fietsende ambtenaren) en 

met de NL overheid die de donaties uit Doetinchem heeft verdubbeld. Vooral Sergio Lazo 
geeft aan dat te begrijpen en trekt de ‘schuld’ naar zich toe; Pedro Blandon geeft geen 

krimp. 

 We praten nog even door over de noodzaak van de solarkoelkasten; die is er 
onverminderd; omdat er nou 3 buitenposten van het Centro de Salud zijn, zouden ze er 

zelfs 3 kunnen gebruiken; echter de prioriteit ligt bij de verst gelegen post; voor de 
andere(n) zijn de vaccins nog redelijk te bevoorraden middels reguliere buslijnen en te 

bewaren met hulp van een koelbox. 
 We hebben toegezegd in Nederland de situatie uit te leggen en voor te stellen om het 

beschikbare bedrag aan te wenden voor de aanschaf van één solarkoelkast. Pedro zegt 
bovendien toe dat hij alsnog probeert te achterhalen wanneer de goedkopere versies op 

de markt zijn. 

 In augustus heeft FC Juntos 2 goedkopere versies van de koelkasten kunnen aanschaffen 
en hiermee is het project dan toch goed afgerond.  

 
Comedor Ancianos (besproken in gesprek met Maria del Carmen 10-07-10 en 11-07-10) 

 

 Mede vanwege de ziekte van haar zoon heeft de maaltijdvoorziening in 2009 grotendeels 
stilgelegen; vanaf 15 februari 2010 is het weer opgepakt in samenspraak met de kerk; er 

was door DOS voor een half jaar geld overgemaakt (US$ 1.800 = 6 x US$ 300); er is dus 
nog geld tot half augustus. 

 De inkoopprijzen zijn aanmerkelijk hoger dan bij aanvang van het project; er was 
gerekend met 45 mensen, maar met de huidige prijzen kunnen 25 mensen worden 

voorzien; samen met de pastoor is een selectie gemaakt van de mensen die ’t het hardst 
nodig hebben. 

 In de kostprijs van US$ 300 per maand zijn de kosten van de kok inbegrepen; die kosten 

zijn onlangs verhoogd van 600 cordoba naar 1.000 cordoba per maand. 
 De kerk betaalt de overige beheerskosten zoals energie en water. 

 De gemeente heeft geen rol. 
 Behalve de maaltijdvoorziening voor ouderen, is half februari ook weer de 

maaltijdvoorziening voor kinderen gestart; dat wordt gesteund door de mijn. 
 We hebben de locatie bekeken; het gaat om multifunctioneel gebouw van de kerk, waar 

later dit jaar twee bijlokalen worden gebouwd; één voor de ouderen en één voor de 
kinderen. De bouwmaterialen zijn al beschikbaar; er wordt gestart nadat de bouw van de 

klokkentoren van de kerk af is. Ook wordt al gewerkt aan tafels en stoelen (door 

Kauffman senior). De pastoor heeft dit alles mogelijk gemaakt via een donatie uit 
Duitsland (Kinderwunsch). 
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 We hebben met Maria (en ook kort met de pastoor) gepraat over verduurzaming van de 
maaltijdvoorziening voor het geval externe steun stopt; we hebben in ieder geval 

aangegeven dat de verdubbeling door de Nederlandse overheid gaat eindigen; Maria zegt 
dat er waarschijnlijk mogelijkheden zijn (andere donoren zoals de mijn!?), maar daar is 

nog niet echt over nagedacht. 
 Wij hebben toegezegd uitstel aan te vragen bij KPA en los daarvan geld te zullen storten 

voor de tweede helft van 2010. 

 
Het gaat goed met de zoon van Maria. In februari heeft hij z’n laatste chemokuur gehad en in 

de toekomst zal hij regelmatig gecontroleerd worden. Hij was enkele keren bij de 
bijeenkomsten (o.a. voetbal). 

 
We hebben na afloop van de kerkdienst op zondagochtend de kerkapotheek bekeken. Die 

functioneert prima en is een goed voorbeeld van een activiteit die na een startdonatie van 
DOS, zich nu zelf bedruipt. De pastoor doet regelmatig inkopen in Managua. Maandelijks zijn 

er ca. 450 klanten. 

 

4.5.6  Logo South 
De gemeente La Libertad heeft een groot deel van haar gebied kadastraal geregistreerd. 

Ambtenaren en de burgemeester volgen workshops op dit gebied. De opbrengst van de 
onroerend goed belasting is toegenomen. Uit een buurgemeente is een ambtenaar met 

ervaring aangetrokken om de gemeentelijke financiën beter in kaart te brengen. De landelijke 
overheid stimuleert, ook financieel, vorderingen deze terreinen. De programma’s voor de 

economische territoriale ontwikkeling, de PIT’s, lopen. Zie hierboven punt 4.5.3. 

 
Het strategisch denken van het gemeentebestuur staat onder druk door de laatste 

verkiezingen. Het gemeentebestuur, c.q. de burgemeester, vindt het erg belangrijk tegemoet 
te komen aan de wensen van de bevolking en daardoor zijn agenda te laten bepalen. Als 

gevolg van de laatste verkiezingen waarbij de Sandinisten wonnen zijn er veel ambtenaren 
vervangen en lijken er nieuwe prioriteiten te worden gesteld. Contact tussen het nieuwe 

gemeentebestuur en haar ambtenaren en de AMHNH is van groot belang voor de continuïteit 
van het programma Logo South.De landelijke overheid, en ook die van La Libertad, heeft 

grootste plannen voor de volkshuisvesting. De burgemeester heeft het over de bouw van 100 

woningen voor mensen met lage inkomens. De financiering is nog niet rond en de plannen 
zijn nog niet concreet. De burgemeester hoopt op meer financiële steun uit het buitenland. 
 

4.5.7  Jubileumreis 
FC Juntos is erg enthousiast over ons plan om mensen uit Doetinchem de eerste week van 

februari kennis te laten maken met Nicaragua en in het bijzonder La Libertad. Ons 

contactpersoon voor de organisatie en invulling van de dagen in La Libertad is Sergio Lazo. 
Een voorstel van activiteiten is reeds naar Sergio gestuurd waarop hij positief heeft 

geantwoord. Beckers, ons reisbureau heeft direct mailcontact met Sergio, waarbij Lonneke in 
elke mail gcc’t wordt. 

 

5.  Overig 
 
Goudmijn 

Darwin Kauffman laat ons op 09-07-10 de hele mijn zien, inclusief de nieuwe installatie die 
eind 2009 in gebruik is genomen nadat de mijn 2 jaar heeft stilgelegen. De verwachting is dat 

de mijn nog sowieso 20 jaar verder kan met de nu bekende goudvoorraden. In de omgeving 
wordt verder gezocht naar nieuwe voorraden om die 20 jaar te verlengen. Hector Kauffman 

legt ons uit wat de mijn doet om het milieu te sparen. 
 

En passant memoreert Darwin Kauffman de historie met Doetinchem. Hij was 18 jaar geleden 
de eerste burgemeester van La Libertad die Doetinchem bezocht. Hij heeft bovenal warme 

herinneringen aan de Xplore reis van 2008. Tot slot zegt hij dat het mooi zou zijn als Herman 

Kaiser langskomt in La Libertad.  
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Alianza Nova 
Patricio Jerez leidt ons enthousiast rond in de fabriek. Ziet er goed uit. De fabriek heeft een 

HACCP certificering en op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van ISO 14001 
(milieumanagement). Van de productie is 80% bestemd voor export (vooral El Salvador) en 

20% voor de binnenlandse markt. Export is vaak nog kwetsbaar vanwege handelspolitieke 
beslommeringen. Patricio maakt gewag van het feit dat nu de focus alleen op kaasproductie 

ligt, maar dat de productie van melk eigenlijk interessanter c.q. lucratiever is. In het verleden 
is er wel melk geproduceerd, maar de kwaliteit was onvoldoende omdat er geen goed 

homogenisatieproces is. Dus er is een homogeniseerder nodig. Kennelijk is er al ooit een 
subsidieaanvraag ingediend. We kunnen tijdens het bezoek niet achterhalen hoe de vork in 
steel zit en zeggen toe dat in Doetinchem nader uit te zoeken. 
 


