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Duurzaam goud
Afgelopen december waren Joost Jacobi en Djura Prins in La Libertad voor het thema duurzaam goud. Via
interviews en workshops onderzochten ze hoe de kleinschalige goudwinning minder vervuilend gemaakt kan
worden. Ook kwam een medewerker van Solidaridad deze week langs om te vertellen over certificering van
duurzaam en menswaardig gewonnen goud. Met de resultaten van het werkbezoek is een projectvoorstel
geformuleerd. Nu bekijken we of we hier financiering voor kunnen vinden. Het goudbezoek was een initiatief
vanuit het waterproject.

Milieuambtenaren op bezoek in Nederland
De milieuhoofden van de vijf gemeenten uit het waterproject komen met hun coördinator naar Nederland van
10 t/m 18 april. In die week maken ze kennis met het waterbeheer in Nederland. Ze gaan aan de slag met een
plan voor monitoring van hun rivier de Mico. En in workshops leren ze hoe je boeren goed in het project kan
betrekken. Het waterschap Rijn en IJssel verzorgt de week, samen met Wageningen Universiteit, Dutch Farm
Experience en LeAF.

[Onderonsje van de milieuambtenaren die op bezoek komen.]

Als DOS-betrokkene bent u van harte welkom bij een borrel met onze gasten op vrijdag 13 april vanaf 17 u in
Gringo's!
Waterproject komt op stoom
Begin februari werden waterschappers Arie Koster en Ellen Bollen aangenaam verrast, toen ze bij hun
werkbezoek voor het waterproject een gretig samenwerkende groep milieuambtenaren aantroffen. Die
presenteerden een aanpak voor voorlichting en bewustwording over duurzaam waterbeheer, en een uitgewerkt
plan voor het opzetten van gemeentelijke boomkwekerijtjes. Belangrijke onderdelen van het waterproject die
nu echt vorm krijgen. Ook het jaarverslag van 2011 lag keurig gereed op ze te wachten.
De vijf gemeenten hebben in de tussentijd een stroomgebiedscomité opgezet, precies zoals volgens de nieuwe
nationale waterwet de bedoeling is. Ze behoren bij de eerste drie opgerichte comités in Nicaragua. En dat op
geheel eigen initiatief. We zijn apetrots!
In de week hebben Arie en Ellen met ondermeer de landbouworganisatie UNAG en de gemeenten een nieuw
contract opgesteld voor het maken van meer boerenbedrijfsplannen. Hopelijk worden in de loop van de zomer
dan echt de eerste maatregelen op de boerderijen genomen. Zodat die droom van een groen rivierdal met schoon
water een beetje dichterbij komt.

