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In 2009 heeft de stichting Doetinchem 

en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) 

het beleid dat eind 2007 is ingezet, 
voortgezet. Het actief inzetten op het 

behalen van de millenniumdoelen in La 

Libertad en het betrekken van zoveel 

mogelijk inwoners van Doetinchem 
daarbij, had prioriteit. De gemeente 

Doetinchem is voor de periode 2007-

2010 in overleg met DOS een 

inspanningsverplichting aangegaan om 
te werven voor gelden om met name de 

millenniumdoelen 1, 2, 7 en 8 in onze 

partnerstad te verwezenlijken. De 

projecten die daartoe in La Libertad 
uitgevoerd (gaan) worden, zijn in nauw 

overleg met onze partnergemeente La 

Libertad en het Landelijk Beraad 

Stedenbanden Nederland-Nicaragua 

(LBSNN) tot stand gekomen.  
 

Caminando Juntos 
Deze afspraken zijn onderdeel van de 

campagne Caminando Juntos (‘ Laten 

we samen optrekken’). In deze 
campagne werken de meeste 

Nederlandse steden die een band 

hebben met een stad in Nicaragua, 

samen.  
 

Zo is het ons in 2009 gelukt om via dit 

programma bijeen te brengen: 

 € 20.000 voor millenniumdoel 2: 
‘Alle kinderen naar school in La 

Libertad’ 

 € 40.000 voor millenniumdoel 8: 

‘Ontwikkeling van de lokale 

economie middels beroepsonderwijs 
en projecten ter verbetering van de 

agrarische sector 

 € 50.000 voor millenniumdoel 7: 

‘Samen werken aan Schoon water in 
La Libertad’. Dit is een deel van de 

fondsen, bijeengebracht via kanalen 

van waterschap Rijn en IJssel. Dit 

geld wordt ingezet bij het 

verbeteren van de sanitatie en het 

zuiveren van afvalwater.    
 

Succes 
Het grote succes van 2009 is het 

project ‘Samen werken aan schoon 

water in La Libertad’. In 2007 zijn 
daarvoor de eerste verkennende 

gesprekken gevoerd en in juli 2009 is 

een doortimmerd projectdocument door 

waterpartijen in Nederland en 
Nicaragua ondertekend, onder grote 

belangstelling van de plaatselijke 

bevolking van La Libertad. 

 
Over dit project en de andere 

onderdelen van het werk van de 

stichting DOS, die door de gemeente 

Doetinchem gedelegeerd is als 
uitvoerder van het werk voor de 

stedenband Doetinchem-La Libertad, 

verwijs ik u naar de inhoud van dit 

jaarverslag. 

 
Joost van Eekhout, voorzitter  
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Stichting Doetinchem en Ontwikkelings- 

samenwerking, kortweg DOS, is 

opgericht in 1990. DOS is een 
vrijwilligersorganisatie die, samen met 

zoveel mogelijk partners uit het 

maatschappelijk middenveld van 

Doetinchem, invulling geeft aan de 
stedenband met La Libertad.  

 

Geschiedenis 
Sinds 1992 heeft Doetinchem een 

stedenband met een stad in Nicaragua: 

La Libertad. Via deze stedenband wil de 
gemeente Doetinchem vormgeven aan 

het thema ontwikkelingssamenwerking. 

Het karakter van een stedenband 

kenmerkt zich door uitwisseling, in 
welke vorm dan ook en op vele 

verschillende gebieden. Het gaat 

daarbij om de betrokkenheid van de 

inwoners voor de levenswijze, cultuur 
en (economische) situatie van de 

andere stad. 

 

La Libertad 
La Libertad ligt in de provincie 
Chontales, een heuvel- en bergachtig 

gebied met veel grasland. De regio 

heeft een tropisch klimaat met zeer 

droge perioden, gevolgd door lange 
regenperioden. La Libertad ligt 34 km 

van de provinciehoofdstad Juigalpa. In 

La Libertad wonen ruim 11.900 

mensen. Ongeveer 5000 van hen 

wonen in het stadje La Libertad. De rest 
van de bevolking woont op het 

omringende platteland, verspreid over 

meer dan 20 afgelegen dorpen, de 

zogenaamde comarca’s.   
 

Nicaragua is één van de armere landen 

van het westelijk halfrond en ook in La 

Libertad is de armoede groot. Er is veel 
werkloosheid, niet alle kinderen gaan 

naar school en veel voorzieningen, 

zoals de gezondheidszorg, zijn beperkt. 

La Libertad heeft weinig bronnen van 
inkomsten. Veeteelt en landbouw zijn 

de belangrijkste  bronnen van 

inkomsten. Daarnaast zorgt de 

goudmijn die in handen is van een 

Canadese firma, voor inkomsten van 

ongeveer 400 gezinnen. In 2008 is 

gestaag gewerkt aan de verharding van 

de verbindingsweg tussen La Libertad 
en de provinciehoofdstad Juigalpa. Eind 

2009 was de aanleg bijna voltooid. 

Daardoor verbetert de bereikbaarheid 

van allerlei voorzieningen enorm. 
  

Doelstellingen 
DOS werkt vanuit twee doelstellingen: 

 

De eerste is het ondersteunen van 
projecten die kunnen bijdragen aan de 

verbetering van de leefomstandigheden 

in La Libertad. Vanaf 2008 maakt DOS 

er werk van om enkele van de  
millenniumdoelen in La Libertad te 

realiseren. 

 

Het tweede doel is gericht op de 
bevolking van Doetinchem: het geven 

van voorlichting aan de inwoners over 

de situatie in La Libertad en het thema 

ontwikkelingssamenwerking en het 

vergroten van het draagvlak. 
 

Millenniumdoelencampagne 
De stedenband tussen Doetinchem en 

La Libertad bestaat inmiddels 18 jaar. 

In die jaren zijn veel activiteiten in 
Doetinchem ontplooid en projecten in 

La Libertad gerealiseerd. Daarbij is aan 

verschillende thema’s gewerkt. Op de 

een op andere manier raken deze 
thema’s aan de acht millenniumdoelen 

die in het jaar 2000 door de Verenigde 

Naties zijn vastgesteld. In 2008 heeft 

DOS meer nadruk gelegd op de 
voorlichting in Doetinchem in het kader 

van deze millenniumdoelen. Ook bij de 

ondersteuning van de projecten in La 

Libertad staat het behalen van deze 

doelen voorop. Het gaat dan vooral om 
het tweede, het zevende en het achtste 

doel, namelijk onderwijs voor alle 

kinderen, veilig drinkwater en goede 

sanitaire voorzieningen, en een 
rechtvaardige economische ont-

wikkeling. 

 

DOS wil in de periode 2008-2010 zoveel 
mogelijk inwoners van Doetinchem 

STICHTING DOS 
 De organisatie 
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kennis laten maken met de 

millenniumdoelen. De stedenband met 

La Libertad biedt daarvoor veel 
mogelijkheden. Via het ondersteunen 

van projecten in La Libertad wil DOS 

een daadwerkelijke bijdrage leveren 

aan deze doelen. De inwoners van 
Doetinchem kunnen zo van relatief 

dichtbij meemaken hoe belangrijk deze 

projecten zijn voor het verbeteren van 

de leefomstandigheden in 
ontwikkelingslanden. 

 

Organisatieverandering 
DOS heeft per 2008 een 

organisatieverandering ondergaan. Om 

de activiteiten met betrekking tot de 
millenniumdoelencampagne te 

optimaliseren, heeft DOS een 

medewerker (campagneleider) 

aangesteld voor voorlichting, 
bewustwording en fondswerving. Elles 

Blanken heeft dit tot half oktober 2009 

gedaan. Lonneke Willemsen is vanaf 

december 2009 haar opvolger. Zij 
stuurt o.a. het campagneteam aan, 

gevormd door enkele bekende en 

nieuwe vrijwilligers.  

 

DOS heeft in 2009 het comité van 
aanbeveling gecompleteerd met 

mevrouw S. Shkolnik-Oostwouder, lid 

van de raad van bestuur van het 

Graafschap College. Zij vormt nu naast 
burgemeester H.J. Kaiser, de heer H. 

van der Kracht, directeur van 

IJsselkring, en de heer D. Chargois, 

voorzitter van IG&D, het comité van 
aanbeveling.  

 

Bestuurswisseling 
In februari 2009 heeft B.(Ben) Hof het 

penningmeesterschap overgedragen 
aan J.M.J.M.(Jos) Leeters. 

W.A.(Wouter) Koop is in april gestopt 

met zijn werk voor het campagneteam 

en heeft ook zijn bestuurslidmaatschap 
beëindigd. Ook J.(Joop) Smit en 

H.(Bert) Knol hebben om verschillende 

redenen bedankt als bestuurslid. 
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Partners in Nederland 
LBSNN (Landelijk Beraad Steden-

banden Nederland-Nicaragua) 
In samenwerking met het LBSNN 

ondersteunt Doetinchem projecten en 

programma’s die voortkomen uit het 

strategische plan van onze partnerstad. 

Prioriteit ligt bij projecten die gericht 
zijn op de millenniumdoelen 2 en 8: 

basisonderwijs voor alle kinderen en 

versterken van de lokale economie. 

Sinds 2009 is het LBSNN ook betrokken 
bij de subsidieverstrekking van het 

project ‘Schoon drinkwater en goede 

sanitatie in La Libertad’ (millenniumdoel 

7). 
 

Caminando Juntos 
Sinds de tweede helft van 2007 werken 

Doetinchem en LBSNN samen met 

andere stedenbanden in Nederland en 
Nicaragua aan het programma 

‘Caminando Juntos’. 

Tussen LBSNN en Hivos zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt over 

de voorlichtings- en 
bewustwordingsactiviteiten in 

Nederland, gekoppeld aan 

fondsenwerving met betrekking tot de 

millenniumdoelen voor de periode 
2007-2010. In dit kader is de 

campagne ‘Stedenbanden en 

Millenniumdoelen’ opgezet, gebaseerd 

op vijf pijlers: 
 Jaarlijkse publieksmanifestatie(s), 

waarbij op een aantrekkelijke 

manier in de eigen stad de 

millenniumdoelen worden 

gecommuniceerd met de inwoners. 
 Acties gericht op specifieke sectoren 

in het bedrijfsleven. 

 Ruim aandacht voor de millennium-

doelen in het onderwijs en 
buitenschoolse activiteiten. 

 Ruim aandacht voor de doelen in de 

lokale media. 

 Beïnvloeding van de gemeente-
politiek voor meer budget voor 

ontwikkelingssamenwerking als 

onderdeel van internationale 

samenwerking. 
 

Uit het programma ‘Caminando Juntos’, 

dat wordt beheerd door het LBSNN, kan 

medefinanciering worden verkregen 
voor voorlichtingsactiviteiten in 

Nederland en kunnen ingezamelde 

fondsen voor de millenniumdoelen in de 

Nicaraguaanse partnerstad worden 
verdubbeld. 

 

Via het LBSNN blijft de stedenband 

betrokken bij een meerjarenprogramma 
om het Local Government in het zuiden 

te versterken, het LOGO South 

programma van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten-internationaal. 
 

Waterpartners 
Drinkwaterbedrijf Vitens-Evides 

international en LeAF (Lettinga 

Associates Foundation) zijn partners in 

het project Werken aan schoon water in 
La Libertad. Deze partners hebben 

beide een expert ingezet voor het 

project. Idsart Dijkstra heeft als expert 

drinkwatervoorziening deelgenomen en 
Joost Jacobi als sanitatiedeskundige. 

 

Partners in Doetinchem 
Ten behoeve van het voorlichtings- en 

ontwikkelingsprogramma in het kader 
van de millenniumdoelen blijven we op 

zoek naar nieuwe partners uit het 

maatschappelijk middenveld van 

Doetinchem. Naast de al bestaande 
contacten, waaronder de gemeente 

Doetinchem, scholen, kerken, 

woningbouwvereniging en waterschap, 

heeft DOS dit jaar contact gezocht met 

een aantal bedrijven en serviceclubs.  
 

Samen met de partners wil DOS 

nadenken over de verdere invulling van 

de stedenband. Enerzijds gaat het 
hierbij om het vergroten van de kennis 

over La Libertad en ontwikkelings-

samenwerking in Doetinchem. 

Anderzijds gaat het om het inzamelen 
van zoveel mogelijk fondsen, zodat een 

echte bijdrage aan de millenniumdoelen 

in La Libertad kan worden geleverd. De 

deelname aan grote publieks-
evenementen is dit jaar minder goed 

SAMENWERKING 
 in Nederland en Nicaragua 
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gelukt. Ook kon een geplande 

jongerenuitwisseling niet doorgaan, 

omdat wij dit jaar geen Xploresubsidie 
konden krijgen.  

 

DOS heeft nieuwe contacten gelegd 

met: ROI-AR, VAGWW, Accon, TVA!, 
Helmink Woontechniek en de 

Gruitpoort.  

 

Gemeente Doetinchem 
De gemeente Doetinchem heeft de 
uitvoerende taken van de stedenband 

gedelegeerd aan DOS. Veel steun 

hebben we ondervonden van 

burgemeester H.J. Kaiser en de heer B. 
Berenbak, respectievelijk portefeuille-

houder en ambtenaar internationale 

betrekkingen. 

  

De gemeenteraad heeft eind 2007 
besloten extra geld beschikbaar te 

stellen voor de campagne Stedenband 

en Millenniumdoelen 2008-2010. 

Hiermee heeft DOS per 1 februari 2008 
een medewerker aangesteld voor 2 à 3 

dagen. 

De uitvoeringstaak voor de campagne 

ligt grotendeels bij DOS. Indien nodig 
levert de gemeente technische en/of 

inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast 

faciliteert de gemeente DOS om de 

campagne uit te voeren, onder andere 

door een werkplek voor de 
campagnecoördinator te leveren. 

 

Op 14 december 2007 heeft 

burgemeester Kaiser namens de 
gemeente Doetinchem een contract 

ondertekend voor de campagne 

‘Millenniumdoelen en partnerstad La 

Libertad 2007-2010’. Het gaat hierin 
om voorlichting in Doetinchem en om 

projecten en programma’s in La 

Libertad. Dit contract is opgesteld door 

het LBSNN. Het gaat om een 
subsidieaanvraag van € 20.000 in 2009 

voor voorlichting en daaraan gekoppeld 

een inspanningsverplichting tot 

fondswerving van € 80.000 voor 

projecten in La Libertad. Dit bedrag 
wordt als volgt verdeeld: € 10.000 voor 

‘Alle kinderen naar school’ programma 

2010; € 10.000 voor beroepsonderwijs; 

€ 10.000 voor projecten ontwikkeling 
lokale economie en € 50.000 voor 

‘Schoon water en sanitatie’. 

Verdubbeling van dit bedrag door 

LBSNN/Hivos via het mede-
financieringsstelsel van het ministerie 

van buitenlandse zaken, betekent dat 

Doetinchem aan het eind van 2009 € 

160.000 beschikbaar heeft voor 
projecten in La Libertad.  

 

In maart hebben burgemeester Kaiser 

en de voorzitter van DOS J.M.J.M. van 
Eekhout het contract ‘Investeringsplan 

voor het vervullen van de 

Onderwijsmillenniumdoelen in het jaar 

2009’ ondertekend. De investering 

bedraagt € 20.000. 
  

Twee ambtenaren van de afdeling BuHa 

zijn samen met de ambtenaar 

internationale betrekkingen en de 
medewerkster van DOS in april voor 

een werkbezoek naar La Libertad 

geweest om het sanitatiedeel van het 

waterproject in de steigers te zetten. 
 

De lokale politiek is geïnformeerd over 

de millenniumdoelen en de stand van 

zaken daarvan in La Libertad via 

nieuwsbrieven en presentaties. Op 1 
oktober heeft DOS onder belangstelling 

van de hele gemeenteraad de 

muurschilderpanelen overhandigd aan 

de gemeente Doetinchem. Zij krijgen in 
2011 een plaats in het gerenoveerde 

stadhuis. 

 

In november heeft het LBSNN overleg 
gehad met de gemeente Doetinchem en 

DOS over het beleid van de stedenband 

met betrekking tot de millenniumdoelen 

voor de periode 2011-2015. De intentie 
is uitgesproken tot een 

inspanningsverplichting van jaarlijks € 

50.000, waarvan € 30.000 voor het 

waterproject. Voor het voeren van de 

campagne in Doetinchem heeft het 
LBSNN/Hivos dan jaarlijks een subsidie 

van € 12.500 beschikbaar. In verband 
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met de komende veranderingen en 

bezuinigingen bij het ministerie wat 

betreft subsidies aan 
ontwikkelingshulporganisaties, zijn de 

afspraken onder voorbehoud. 

 

In december heeft DOS in 
samenwerking met de gemeente 

deelgenomen aan het invullen van een 

uitvoerige enquête van de Inspectie 

Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsevaluatie (IOB) van het 

ministerie van buitenlandse zaken over 

de effectiviteit van de geboden 

ontwikkelingshulp.  
 

Met de actie ‘Fietsen Scoort’ dragen 

Doetinchemse gemeenteambtenaren bij 

aan zonnepanelen in het rurale gebied 

van La Libertad. Deze panelen worden 
gebruikt voor scholen en 

gezondheidsposten.  

 

Waterschap Rijn en IJssel 
Sinds de  Wereldwaterdag in maart 
2008 hebben DOS, de gemeente 

Doetinchem en waterschap Rijn en 

IJssel een overeenkomst om La Libertad 

te helpen met de water- en 
sanitatieproblemen. Het waterschap 

heeft de projectcoördinatie op zich 

genomen en heeft fondsen aangeboord 

bij de Nederlandse Waterschapsbank en 

Aqua for All. Twee experts bij het 
waterschap nemen actief deel aan het 

project: Tim van Hattum, 

projectcoördinator, en Ellen Bollen-

Weide, expert stroomgebiedbeheer. 
Bij de opening van het nieuwe gebouw 

van het waterschap heeft DOS aan de 

dijkgraaf een waterkaart van Nicaragua 

overhandigd.   
 

Bedrijfsleven 
Economie is een belangrijke motor voor 

de ontwikkeling van een stad/regio en 

de verbetering van de 
levensomstandigheden van de 

inwoners. Millenniumdoel 8 richt zich 

hierop. DOS wil in La Libertad graag 

bijdragen aan een impuls voor de 

economische sector. Het zou mooi zijn 

als daarbij dezelfde sector in 

Doetinchem betrokken raakt. Een 

stedenband gaat toch vooral om 
contacten tussen beide steden, in welke 

vorm dan ook. In 2009 heeft DOS 

contacten gelegd met enkele bedrijven 

in Doetinchem om samen daarmee 
invulling te kunnen geven aan deze 

band. Via het bedrijfsleven hopen we 

veel Doetinchemmers te bereiken en te 

informeren over La Libertad en de 
millenniumdoelen. Samen met het 

bedrijfsleven willen we vervolgens 

fondsen genereren om zo de 

broodnodige impuls aan de Libertijnse 
economie te kunnen geven. Contacten 

zijn er geweest met: 

 

IG&D: Een grote bedrijvenvereniging 

voor het MKB met ruim 300 leden.  
VAGWW: Vereniging aannemers grond-, 

water- en wegenbouw. Zij hebben een 

sanitatie-expert beschikbaar gesteld, 

die in april deelnam aan het 
werkbezoek aan La Libertad. 

Probus: Een van de serviceclubs voor 

bedrijven in Doetinchem. 

Helmink Woontechniek: Bij de opening 
van de nieuwe showroom heeft de 

eigenaar een cheque van € 3.500 

overhandigd aan burgemeester Kaiser 

voor het sanitatieproject in La Libertad.  

TVA Reclame en Communicatie: heeft 
een website voor DOS gebouwd om de 

campagne Stedenband en 

Millenniumdoelen beter te kunnen 

uitvoeren. De website komt begin 2010 
in de lucht. 

 

Scholen 
In 2009 heeft DOS contact gehad met 

zes basisscholen die mee gaan doen 
aan de sponsorloop Wandelen voor 

Water in maart 2010: School 

Hogenkamp, De Haven, lokatie 

Overstegen en lokatie Ds. Van Dijk, 
Julianaschool, De Mate en ‘t Prisma. 

Daarnaast zijn er contacten gelegd met 

De Meeneschool in Zelhem en De 

Boomgaard in Dieren. 
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De directie van het AOC-Oost (vmbo en 

mbo) heeft voor de kerstpakketten van 

het personeel 179 balsahouten 
vogeltjes afgenomen. 

 

Metzocollege (vmbo) voert op 

bescheiden schaal een 
microkredietproject uit met de 

leerlingen. 

 

Het Ludgercollege (vmbo t/m 
gymnasium) heeft met drie klassen 

deelgenomen aan het 

muurschilderproject in september. 

 

Sociaal-cultureel centrum de 
Gruitpoort 
De Gruitpoort heeft een mooie ruimte 

beschikbaar gesteld voor het uitvoeren 

van de muurschildering. De directie wil 

graag met DOS samenwerken. De 

missie van DOS heeft voldoende 
raakvlakken met die van de Gruitpoort.  

 

Bestaande samenwerkingspartners 
in Doetinchem 
Met Sité woondiensten, MVO projecten 

en de Raad van Kerken is de al 
bestaande samenwerking ge-

continueerd. 

 

De jongeren die in 2008 deelnamen aan 
de Xplorestage naar La Libertad zijn in 

2009 voor het grootste deel 

geïnteresseerd gebleven en deden mee 

met verschillende activiteiten, zoals 

Wehleriade, presentaties, muurschilder-
project, lay-out van folders en 

jaarverslag. 

 

 

Partners in La Libertad  
Fundacion Crecemos Juntos 
Tot 2003 waren Nel Verbree en Joop 

Hakvoort de contactpersonen voor 

Doetinchem in La Libertad. Vóór hun 

vertrek uit La Libertad hebben zij 
ervoor gezorgd dat er een politiek 

onafhankelijke stedenbandorganisatie 

kwam: de Fundacion Crecemos Juntos 

(Stichting Laten we Samen Groeien). 

Deze NGO bestaat uit 

vertegenwoordigers van de agrarische, 

economische, sociale, gezondheids- en 
culturele sector. Zij is de belangrijkste 

partner van DOS. Doetinchem 

ondersteunt een programma via FODEL, 

een overkoepelende organisatie van 
NGO’s voor lokale ontwikkeling in 

Nicaragua, die aan 

capaciteitsversterking van de Fundacion 

Crecemos Juntos (FCJ) werkt. In 2009 
is er in ieder geval een FODEL-

bijeenkomst geweest, waar 

vertegenwoordigers van FCJ aan 

deelgenomen hebben. FCJ is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het onderwijsprogramma, het 

huizenbouwprogramma en de sociale 

projecten. Met medewerking van LBSNN 

Managua is geprobeerd projecten te 
definiëren voor beroepsonderwijs en 

projecten te bevordering van de lokale 

economie. Het ontbreekt echter aan 

voldoende know how. 
 

Gemeente La Libertad 
Op bestuurlijk vlak zijn er tussen 

Doetinchem en La Libertad altijd wel 

contacten geweest, die veelal in het 
ceremoniële vlak lagen. Via het LBSNN 

is de gemeente Doetinchem betrokken 

bij een meerjarenprogramma om het 

Local Government in het zuiden te 

versterken, het LOGO South 
programma van de VNG-i.  

 

Doetinchem subsidieert vanaf 2004 

capaciteitsopbouw in de gemeente La 
Libertad. Daartoe mobiliseert het 

LBSNN zowel Nederlandse experts als 

Nicaraguaanse deskundigen voor 

ondersteuning van het 
gemeentebestuur bij het opstellen van: 

 participatieve strategische 

beleidsplannen voor een duurzame 

economische ontwikkeling; 
 een kadasterregistratie als 

uitgangspunt voor het verwerven 

van gemeentelijke inkomsten uit 

belastingen en heffingen.  
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Inmiddels heeft dit geresulteerd in de 

vorming van een kadaster en meer 

inkomsten uit belasting in La Libertad. 
De gemeente La Libertad heeft een 

aantal plannen ontwikkeld waarvoor zij 

ondersteuning heeft gevraagd aan haar 

partnerstad in Nederland. In 
samenwerking met het LBSNN 

ondersteunt Doetinchem momenteel 

projecten en programma’s die 

voortkomen uit het strategische plan 
van onze partnerstad.  

 

Prioriteit ligt daarbij voor projecten die 

gericht zijn op de millenniumdoelen 2, 7 
en 8. 

 MDG 2: basisonderwijs; 

 MDG 7: schoon drinkwater en goede 

sanitatie; duurzaam wonen; 

 MDG 8: (vernieuwen) 
beroepsonderwijs gerelateerd aan 

de lokale arbeidsmarkt, het 

versterken van het 

ondernemersklimaat én 
bedrijfsontwikkeling en integrale 

economische 

ontwikkelingsprojecten, de zgn. 

‘Proyectos Integrales Territoriales’ 
(PIT). 

 

In 2009 hebben de gemeente La 

Libertad en de gemeente Doetinchem 

het contract voor het 
Onderwijsmillenniumplan 2009 

ondertekend. De locoburgemeester 

mevrouw Ericell Jarquin is lid van de 

onderwijscommissie voor het 
basisonderwijs. 

 

Bij het project ‘Samen werken aan 

schoon water in La Libertad’ zijn ook 
beide gemeenten betrokken. 

 

De burgemeester van La Libertad 

neemt deel aan overleg over de 
uitwerking van het volkshuisvestingplan 

van CEPRODEL dat uitgaat van een 

kredietprogramma met garantiefonds. 

 

De projectbeschrijving voor PIT 1 (zie 
bij Lokale economische ontwikkeling) is 

in 2009 gereed gekomen. De gemeente 

La Libertad heeft in eigen land sponsors 

voor dit project gevonden. 

 
In verband met de ondemocratische 

burgemeestersverkiezingen eind 2008 

heeft de minister van 

ontwikkelingssamenwerking de 
begrotingssteun aan Nicaragua 

opgeschort. Ook de bestuurlijke 

contacten tussen de gemeente 

Doetinchem en de gemeente La 
Libertad hebben daarom in 2009 op een 

laag pitje gestaan. De andere 

hulpprogramma’s van zowel Nederland 

als de Europese Commissie zijn wel 
doorgegaan. Ook DOS heeft de steun 

aan de lopende projecten in La Libertad 

voortgezet. 

 

MINED 
Het Ministerio Educativo (MINED) werkt 
samen met internationale partners, 

waaronder het LBSNN, aan een 

integraal onderwijsprogramma voor de 

basisschool. In La Libertad is 
gedelegeerde prof. Reyna Ramirez de 

coördinator van het plaatselijke 

onderwijsprogramma. 

 
In 2009 heeft La Libertad in 

samenwerking met het LBSNN de hulp 

ingeroepen van MINED voor het 

opstellen van een projectvoorstel voor 

het starten van beroepsonderwijs in La 
Libertad. Dit rapport is in september 

verschenen, maar moet nog uitgewerkt 

worden. 

 

Waterpartners 
MARENA (Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales; 

stroomgebiedsbeheer, afd. La Libertad). 

ENACAL (Empresa Nicaraguenze de 
Acueductos y Alcantarillados; 

drinkwaterbedrijf afd. La Libertad). 

Goudmijn Central Sun. 

UNI (Universiteit van Nicaragua). 
 

LBSNN Managua 
In Managua heeft het LBSNN een 

kantoor, dat onderzoek verricht, 

projectvoorstellen definieert en 
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betalingen doet. Ook vindt de 

monitoring van de projecten via dit 

kantoor plaats. José Antonio Castillo is 
de intermediair tussen Doetinchem en 

La Libertad. 

 

Nel Verbree 
Tot juni 2009 was Nel Verbree 
werkzaam bij LBSNN-Managua. 

Sindsdien kunnen we een beroep op 

haar doen als free lance adviseur. Zij is 

betrokken geweest bij de eerste 
contacten van Doetinchem met La 

Libertad en heeft jaren in La Libertad 

gewoond. Zij woont nu met haar 

partner Joop Hakvoort in Nimboja, 
Masatepe. 

 

Werner Schlienz 
Om een onafhankelijke toezichthouder 

ter plaatse te hebben, is Werner 

Schlienz, contactpersoon van de 
stedenband Nijmegen-Masaya, 

gevraagd maandelijks een bezoek te 

brengen aan La Libertad. Hij ziet er 

vooral op toe dat de aanbestedingen 
van diverse projecten in het 

waterproject op een goede manier 

plaatsvindt. 

 

Stages 
Van april tot juli 2009 heeft Bart 

Schmal, student aan de hogeschool In-

Holland, via Onstage een stage gelopen 

in La Libertad. Hij heeft onderzoek 

gedaan bij de melkfabriek Alianza Nova. 
In zijn scriptie Project Interlink heeft hij 

als doel een impuls te geven aan de 

export van Morolique kaas, een lokale 

Nicaraguaanse kaas die door Alianza 
Nova in La Libertad wordt 

geproduceerd.  

 

Vanaf november zijn Xander 
Tekelenburg en Harmen Riphagen, 

studenten van Universiteit Wageningen, 

ingeschakeld bij het project Samen 

werken aan schoon water in La 
Libertad. Zij houden zich respectievelijk 

bezig met de monitoring van het 

oppervlakte- en drinkwater en met 

landbouwmaatregelen in stroomgebied 

van de Rio San Miguel. 

 
De inzet van studenten geeft de 

mogelijkheid om het programma met 

relatief weinig financiële middelen te 

versterken.  
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& ACTIVITEITEN 
 

Muurschilderproject in 
Doetinchem 
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DOS heeft in 2009 het draagvlak voor 

de stedenband met La Libertad verder 

uitgebreid en meer mensen 
geïnteresseerd voor haar activiteiten. 

We waren present op diverse 

publieksmanifestaties, zoals de 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Doetinchem, de Wehleriade, de 

informatiebijeenkomst voor nieuwe 

inwoners en de vrijwilligersmarkt in de 

Catharinakerk. Waar mogelijk werd de 
grote opblaasbare campagnevogel 

neergezet. Foldermateriaal werd 

verspreid en de balsahouten 

campagnevogeltjes verkocht. Ook kon 
men zich melden als donateur middels 

donateurskaarten. En we zijn steeds op 

zoek naar nieuwe enthousiaste 

vrijwilligers. 

 
In alle kerken van de Protestantse 

gemeente Doetinchem (PGD) zijn 

presentaties gehouden en met behulp 

van de kinderen van de kinder-
nevendiensten zijn campagnevogeltjes 

verkocht of is via collectes geld 

bijeengebracht. Ook tijdens twee 

oecumenische vieringen (in de Heilige 
Geestkerk en in De Wingerd) heeft DOS 

aandacht gevraagd voor het werken 

aan de millenniumdoelen in La Libertad. 

 

Als afsluiting van het catecheseproject 
van jongeren van de PGD heeft DOS 

met behulp van enkele jongeren van de 

Xplorestagegroep uit 2008 beelden en 

verhalen uit La Libertad getoond. 
 

Muurschilder 
Van 6 tot 11 september was Tania 

Gutierrez uit Esteli (Nicaragua) in 

Doetinchem voor het maken van een 
muurschildering met leerlingen van het 

St.-Ludgercollege en andere inwoners 

van Doetinchem. Daarvoor had sociaal-

cultureel centrum de Gruitpoort een 
mooie ruimte beschikbaar gesteld. Aan 

de hand van schetsen van de leerlingen 

is op vier grote panelen een kleurige 

verbeelding gemaakt van de 
millenniumdoelen 2 en 7: ‘Alle kinderen 

naar school’ en ‘Schoon en veilig 

drinkwater voor iedereen’.  De panelen 

zijn op 1 oktober aan de gemeente 

Doetinchem aangeboden voorafgaande 
aan een raadsvergadering, en krijgen 

een plaats in het gerenoveerde 

stadhuis. 

 

 
 

 

 

Bijeenkomsten met 

vrijwilligers 
In oktober en december konden de 
vrijwilligers van DOS elkaar ontmoeten 

in een informatief samenzijn, waarbij 

respectievelijk afscheid werd genomen 

van Elles Blanken en welkom geheten 
aan Lonneke Willemsen. 

 

Brieven uit Nicaragua 
In november en december 2009 zond 

de VPRO een serie uit waarin 
Nederlandse kinderen een vraag 

konden stellen over het leven van de 

mensen in Nicaragua. Een leerling van 

school De Haven heeft hieraan 
meegewerkt en op 29 november is er 

een aflevering te zien geweest over La 

Libertad. Een dvd met alle afleveringen 

heeft DOS besteld. 
 

Website 
Het ontwikkelen van een website was 

een langgekoesterde wens van DOS. 

Voor onze deelname aan het 

IN DOETINCHEM 
Publieksmanifestaties en presentaties 
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Caminando Juntos programma was het 

een voorwaarde. Dankzij het aanbod 

van TVA! was de website in november 
zover klaar dat hij ingevuld kon 

worden. De website www.dos-

doetinchem.nl kwam begin 2009 in de 

lucht. 
 

Nieuw gebouw waterschap 

Rijn en IJssel 
Het bestuur van DOS heeft op 

uitnodiging de officiële opening van het 

nieuwe gebouw van het waterschap 
bijgewoond. De dijkgraaf kreeg van 

DOS een waterkaart van Nicaragua 

aangeboden als dank voor de intensieve 

samenwerking bij het project ‘Samen 
werken aan schoon water in La 

Libertad’.  

 

Opening showroom Helmink 
De firma HT Helmink Woontechniek 
opende in oktober 2009 een nieuwe 

showroom. Ter gelegenheid hiervan 

heeft het bedrijf ruimte beschikbaar 

gesteld in de showroom voor een 
fotopresentatie over de 

waterproblematiek in La Libertad. In de 

huis-aan-huis actiekrant was een 

pagina gewijd aan het project ‘Schoon 
drinkwater en sanitatie in La Libertad’. 

En tijdens de officiële opening heeft de 

eigenaar, de heer Joop Helmink, een 

cheque van € 3.500 aan burgemeester 

H.J. Kaiser overhandigd voor dit 
project.   
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Alle kinderen naar school in  

La Libertad 
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Integrale onderwijsaanpak 
DOS werkt samen met de partners in La 

Libertad aan millenniumdoel 2: Alle 
kinderen voltooien de basisschool. 

Om het onderwijs in Nicaragua te 

verbeteren en meer kinderen naar 

school te krijgen heeft het LBSNN 

(Landelijk Beraad Stedenbanden 
Nederland-Nicaragua) in samenwerking 

met het ministerie van onderwijs in 

Nicaragua een integraal onderwijsplan 

uitgewerkt.  
Op zeven gebieden wordt het onderwijs 

versterkt: 

 betere bereikbaarheid scholen  

 meer schoolbankjes  
 meer en beter opgeleide 

leerkrachten  

 schoolmaaltijden voor alle kinderen  

 rugzakjes met schoolmateriaal voor 
alle kinderen  

 scholing/bewustwording voor ouders  

 programma voor werkende 

kinderen.  

 
Het LBSNN heeft in 2007 in La Libertad 

een onderwijsscan uitgevoerd om de 

problemen van het basisonderwijs in 

kaart te brengen. Daaruit is duidelijk 
geworden dat 725 kinderen niet naar de 

basisschool gaan. Het doel is om in 

2008, 2009 en 2010 alle kinderen van 

La Libertad naar de basisschool te laten 
gaan. Hiervoor investeert DOS een 

bedrag van €10.000 per jaar en dit 

bedrag wordt door het LBSNN 

verdubbeld. Als dit doel bereikt is, 

verschuift de aandacht ernaar dat de 
leerlingen de basisschool ook 

daadwerkelijk afmaken. 

 

De onderwijscommissie die bestaat uit 
afgevaardigden van de gemeente La 

Libertad en een vertegenwoordiger van 

FC Juntos houdt toezicht op deze 

onderwijsaanpak. Verder is ook het 
LBSNN betrokken bij dit thema. 

 

Bereikte resultaat 
Voor 2009 was het doel om 224 

kinderen meer op de basisschool te 
krijgen en te houden. Dit hebben we 

geprobeerd te bereiken door te 

investeren in 188 rugzakjes met 

schoolbenodigdheden, de bouw van een 
school in het buitengebied van La 

Libertad in het dorpje Inez Lanzas, 

faciliteren van trainingen voor 

leerkrachten en scholing voor ouders.  
Aan het eind van 2009 was de school 

klaar (zie foto), waren 113 van de 188 

rugzakjes uitgedeeld, waren er 

trainingen gegeven voor leerkrachten 
(88 leerkrachten basisonderwijs 

ontvingen een training ‘lezen voor 

eerste klassers’ en 27 leerkrachten 

kleuteronderwijs kregen training in de 
‘pedagogische technieken voor het 

kleuteronderwijs’) en 155 ouders 

werden geschoold in het belang van 

onderwijs voor hun kinderen. 

 
De onderwijscommissie heeft laten 

weten dat er in 2009 238 nieuwe 

kinderen op school zijn geplaatst, 

dankzij het programma. In totaal 106 
kinderen haakten in de loop van het 

jaar af om diverse redenen: armoede, 

verhuizing, slechte staat van de school, 

slechte resultaten. De commissie gaat 
in 2010 een strategie uitwerken om de 

schooluitval te verminderen.  

 

Volgens de tellingen in La Libertad 

waren er eind 2009 nog 300 kinderen 
die niet naar school gaan.  

MILLENNIUMDOEL 2 
 Alle kinderen naar school 
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MILLENNIUMDOEL 
 

Werken aan schoon drinkwater in  

La Libertad 
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De gemeente Doetinchem en DOS zijn 

in 2008 een driejarige samenwerking 

gestart met waterschap Rijn en IJssel, 
drinkwaterbedrijf Vitens-Evides 

International en LeAF met als doel 

samen met de inwoners van La Libertad 

de kwaliteit van het drinkwater en de 
sanitaire voorzieningen te verbeteren. 

Binnen dit project wordt expertise 

vanuit de hele waterketen benut. 

De Rio San Miguel, een zijriviertje van 
de Rio Mico, vormt de drinkwaterbron 

van het stadje La Libertad. Elke vorm 

van bronbescherming ontbreekt en er is 

evenmin inzicht in de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Er zijn echter 

aanwijzingen dat het water van slechte 

kwaliteit is, veroorzaakt door erosie en 

de veehouderij in het stroomgebied. 

Daarnaast heeft de rivier te kampen 
met diverse vervuilingsbronnen, zoals 

bestrijdingsmiddelen, 

ontsmettingsmiddelen voor vee, 

dierlijke en menselijke fecaliën. 
 

De drinkwatervoorziening is gebrekkig 

in La Libertad. Het Nicaraguaanse 

drinkwaterbedrijf Enacal beschikt over 
een zuiveringsinstallatie, maar door 

onvoldoende kennis, lekverliezen en 

stroomuitval krijgen de inwoners van La 

Libertad toch een aantal dagen per 

week geen of slecht water uit de kraan.  
 

 

 

Op het platteland wordt grondwater 

met touwpompen opgepompt. Dit water 

bevat soms te hoge concentraties 
arseen, wat slecht is voor de 

volksgezondheid. 

 

Veel huishoudens in La Libertad hebben 
een latrine of septic tank. Dit geldt niet 

voor de armste wijk in de stad, Nueva 

Esperanza. 

 

 

 

Drie deelgebieden 
Samen met de ambtenaren van de 

gemeente La Libertad en experts van 

onder andere het Nicaraguaanse 
drinkwaterbedrijf ENACAL en het 

milieuministerie MARENA zijn de 

problemen in kaart gebracht. In 

Nederland is op basis hiervan een 
driejarig programma ontworpen. Dit 

programma valt uiteen in drie delen: 

Het ontwerpen van een plan voor het 

duurzaam beheer van het stroomgebied 
van de Rio San Miguel. Het doel van dit 

deelproject is de vervuiling van de 

belangrijkste bron voor het drinkwater 

op te lossen en zo het drinkwater voor 

de komende 20 jaar veilig te stellen. 
Het waterschap Rijn en IJssel is de 

trekker van dit project.  

Verbetering van de 

drinkwatervoorziening voor alle 
inwoners van La Libertad. Vitens-Evides 

International is de trekker van dit 

onderdeel en werkt hierbij samen met 

het lokale drinkwaterbedrijf ENACAL. 
Verbetering van de sanitaire 

voorzieningen voor de inwoners van La 

MILLENNIUMDOEL 7 
 Werken aan schoon drinkwater  
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Libertad. Het doel hierbij is enerzijds de 

levensomstandigheden van de 

Liberteños aanzienlijk te verbeteren en 
anderzijds de vervuiling van de 

drinkwaterbronnen te voorkomen. De 

trekker van dit deelproject is de 

gemeente Doetinchem.  
 

Subsidies zijn verkregen van Aqua for 

all, Nederlandse Waterschapsbank en 

LBSNN. 
 

Op 30 juni 2009 hebben de deelnemers 

van het Nederlandse consortium een 

samenwerkingsconvenant ondertekend. 
 

Werkbezoeken 
In 2009 zijn drie werkbezoeken 

gebracht aan La Libertad.  

 

Sanitatiemissie 
De eerste missie stond geheel in het 

teken van de sanitatieverbetering in de 

wijk Nueva Espeanza, een armere wijk 

in de stad. Daar hebben de bewoners al 
jaren te maken met overlast door 

regenwater en een groot tekort aan 

latrines. De bestaande latrines voldoen 

meestal niet, omdat ze overstromen ten 
tijde van hevige regenval. Van 17-27 

april bezocht een delegatie 

gemeenteambtenaren van de afdeling 

rioolbeheer en de ambtenaar 
internationale betrekkingen, versterkt 

met een expert op het gebied van 

sanitatie, beschikbaar gesteld door 

VAGWW, La Libertad. Doel van de 
missie was om in samenwerking met de 

gemeente La Libertad een gedetailleerd 

plan van aanpak, een tijdsplanning en 

een gedetailleerde begroting voor dit 
project te bespreken. Tijdens dit bezoek 

zijn oplossingen ontwikkeld voor de 

sanitatie en het verbeteren van de 

afwatering van regenwater. Ook zijn er 
manieren ontwikkeld om de bevolking 

van Nueva Esperanza deelgenoot te 

maken van het project, zodat zij zich 

mede verantwoordelijk voelen. 

Daardoor wordt de duurzaamheid van 
het project meer gewaarborgd.   

Tijdens deze missie is overeengekomen 

dat 100 verhoogde latrines gebouwd 

worden in de wijk, dat er goten langs 
de onverharde wegen komen en dat er 

een of meer biofilters worden 

aangelegd voor het zuiveren van grijs 

afvalwater. 

 

 

Kick off missie 
In juli 2009 is het project officieel van 
start gegaan tijdens een werkbezoek 

van afgevaardigden van het gehele 

Nederlands consortium: waterschap 
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Rijn en IJssel, Vitens-Evides 

International, LeAF, gemeente 

Doetinchem en DOS. Met de 
Nicaraguaanse partners zijn per 

deelproject afspraken gemaakt: 

 

Plan voor duurzaam beheer van de 
Rio San Miguel, bron voor het 

drinkwater in La Libertad  

Waterschap Rijn en IJssel gaat La 

Libertad adviseren bij het duurzaam 
beheer van de Rio San Miguel. De 

delegatie heeft om de tafel gezeten met 

het gemeentebestuur, lokale 

deskundigen, vertegenwoordigers van 
diverse ministeries en een afvaardiging 

van de eigenaars van de grond in het 

stroomgebied. In het eerste jaar wordt 

een inventarisatie gemaakt van de 

belangrijkste vervuilingsbronnen van de 
rivier. Een eenvoudig 

monitoringsprogramma wordt in gang 

gezet. En met de boeren in het gebied 

worden proeven met andere vormen 
van landgebruik uitgevoerd. 

Gaandeweg raken zij zo betrokken en 

beter geschoold. Deze activiteiten 

helpen om duidelijk te krijgen welke 
maatregelen in het stroomgebied nodig 

en geschikt zijn. 

De burgemeester van La Libertad gaat 

overleggen met zijn collega’s over een 

gezamenlijke aanpak om de rivier ook 
stroomafwaarts schoner te krijgen.  

 

Verbetering van drinkwater-

voorziening 

De gemeente La Libertad brengt in 
samenwerking met Vitens-Evides 

International, de technische universiteit 

in Managua, drinkwaterbedrijf ENACAL, 

het ministerie van milieu en het 
ministerie van gezondheid de 

waterkwaliteit en kwantiteit in beeld. 

Daarvoor komt er meetapparatuur 

beschikbaar. Enkele aanpassingen aan 
de waterzuivering moeten ervoor 

zorgen dat meer schoon drinkwater op 

korte termijn beschikbaar komt. Er lekt 

nu nog veel water weg. Daarvoor 
komen berekeningen en 

meetapparatuur. Trainingen van 

operators en bevolking zijn ook 

onderdeel van dit programma. 

 

 
 

Sanitatie en afvalwater 

behandeling in de wijk Nueva 

Esperanza 
In de wijk worden 95 latrines gebouwd, 

zodat alle 150 huizen over goede 

sanitaire voorzieningen beschikken. Er 

worden 2150 meter goten langs de 
wegen aangelegd, die uitkomen op 

twee filtersystemen om het afvalwater 

te zuiveren.  

Tijdens deze missie heeft LeAF, 

adviesbureau voor water en sanitatie, 
met de verantwoordelijke ambtenaar 

van de gemeente La Libertad onderzoek 
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gedaan naar de mate van de vervuiling 

van het grijze afvalwater en de plaats 

waar de ecologische zuiveringsfilters 
moeten komen. De gemeente La 

Libertad zorgt voor de aankoop van de 

grond en LeAF gaat het ontwerp voor 

de filters maken. 
Er is een gedetailleerd uitgewerkt 

actieplan gemaakt voor het bouwen van 

de latrines, de afwatering van 

regenwater en grijswater, de zuivering 
van het afvalwater en het 

trainingsprogramma voor bevolking van 

Nueva Esperanza. 

 
Op 9 juli 2009 hebben de burgemeester 

van La Libertad, dr. Yamil Vargas, en de 

projectleider ir. Tim van Hattum van 

waterschap Rijn en IJssel de 

samenwerkingsovereenkomst getekend 
tijdens een feestelijke bijeenkomst.  

 

Missie drinkwatervoorziening 
Tijdens de missie van Idsart Dijkstra 

van Vitens-Evides International (VEI) in 
november 2009 werden afspraken 

gemaakt met de UNI (Universiteit van 

Nicaragua) over de uitvoering van 

analyses in het komende jaar. Tevens 
werd onderhandeld over de inzet van 

een onafhankelijke expert die een 

controlerende en stimulerende werking 

moet hebben op het programma. 
Bovendien zal deze persoon 

Nicaraguaanse studenten kunnen 

begeleiden.  

 

Er is een eenvoudig monitorings-
programma opgezet dat ENACAL en La 

Libertad in samenwerking met de UNI 

gaan uitvoeren om de 

ruwwaterkwaliteit in beeld te brengen.  
Om de leveringszekerheid van het 

drinkwater te verbeteren, heeft Vitens-

Evides International samen met 

ENACAL de problemen in beeld 
gebracht. Daarbij zijn o.a. de 

mogelijkheden voor het reduceren van 

lekverliezen geïnventariseerd en waar 

mogelijk zijn verbeteringen 
doorgevoerd. Een van de maatregelen 

die zijn uitgevoerd, is het ophogen van 

de stuw bij het innamepunt van 

drinkwater.  

Ook zijn afspraken gemaakt met de UNI 
om de pilot in Kinuma te starten. In de 

leefgemeenschap Kinuma worden in 

samenwerking met het lokale klooster 

kennis en methoden geïntroduceerd 
voor de arseenverwijdering.  
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In het stedelijke gebied van de 

gemeente La Libertad wonen ongeveer 

7000 mensen. Veel gezinnen wonen in 
zeer slechte onderkomens. Een goede 

leefomgeving - een gedegen en 

betaalbaar huis - geeft mensen niet 

alleen een verbetering van hun welzijn, 
maar ook een stabielere uitgangspositie 

voor hun verdere ontplooiing. 

Binnen dit project worden huizen 

gebouwd voor onder andere 
onderwijzers en verpleegkundigen. 

Deze professionals spelen een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van 

de bevolking van La Libertad. Door 
goede woonruimte te bieden, kan La 

Libertad hen aan het stadje binden. 

De families betalen hun huis in 

maandelijkse termijnen af, het systeem 

van huurkoop. De geïnde bedragen 
worden op termijn geïnvesteerd in 

nieuwe woningen. Tot op heden zijn 24 

huizen gebouwd, waarvan er twee 

volledig gefinancierd uit de 
terugbetalingen van de bewoners van 

de eerste huizen. 

 

Partners 
Sité Woondiensten (sinds 2002) en 
MVO Projecten in Doetinchem (sinds 

2006) ondersteunen de bouw van 

huizen in La Libertad.  

 

Garantiefonds 
Nederlandse en Nicaraguaanse partners 

op het gebied van woningbouw werken 

momenteel een gemeentelijk 

volkshuisvestingplan uit, dat uitgaat 
van een kredietprogramma met 

garantiefonds. Daar doen Nederlandse 

woningcorporaties, LBSNN, DIGH 

(Dutch International Guarantees for 

Housing) van Nederlandse zijde aan 
mee. In Nicaragua is CEPRODEL 

(Centro de Promocion del Desarrollo 

Local) de dragende organisatie samen 

met INVUR (Instituto Nicaraguense de 
la Vivienda Urbana y Rural) en de 

diverse stedenbandgemeenten, 

waaronder Doetinchem en La Libertad. 

Met woningcorporatie Sité zijn 

gesprekken gaande om daarbij aan te 

sluiten. 
 

Rapporten 
In juni 2009 heeft de gemeente La 

Libertad een rapport uitgebracht waarin 

het woningbouwplan van de gemeente 
La Libertad voor de periode 2009-2020 

wordt beschreven. Dit ‘Plan Municipal 

de Vivienda 2009-2020 Municipio La 

Libertad’ is in samenwerking met de 
Consejo National de Hermanamientos 

Holanda-Nicaragua (CNHHN) en de 

Asociacion de Municipios con 

Hermanamientos Nicaragua-Holanda 
(AMHNH) tot stand gekomen (de 

Nicaraguaanse afdeling van het 

LBSNN). 

 
Van CEPRODEL verscheen het rapport 

‘Produccion Social de Viviendas para la 

ciudad de La Libertad: un mecanismo 

sostenible para una nueva forma de 

cooperacion’. In dit rapport staat een 
gedetailleerde beschrijving van een 

woningbouwprogramma via het 

garantiefonds. 

WONINGBOUW 
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Bereikbaarheid La Libertad 
In 2009 is het grootste deel van de 

verbindingsweg tussen La Libertad en 
de provinciehoofdstad Juigalpa verhard. 

Deze weg, zo’n 34 kilometer, verkeerde 

in zeer slechte staat. Met bus of 

vrachtwagen, veelgebruikte vervoers-

middelen, kon deze rit wel tot twee uur 
duren.  

De verharding van deze weg is een 

belangrijke stap voor de sociaal-

economische ontwikkeling van de ruim 
11.000 inwoners. Voor het ziekenhuis, 

opleidingscentra, banken etc. moeten 

de inwoners van La Libertad naar 

Juigalpa. Daarnaast is een goede 
bereikbaarheid uiteraard essentieel 

voor de handel.  

 

In het kader van het Caminando 
Juntos-programma van LBSNN-Hivos 

heeft DOS bijgedragen aan de aanleg 

van deze weg. Via de verdubbelings-

regeling van het Caminando Juntos-

programma heeft DOS € 20.000,- 
beschikbaar gesteld voor dit project. De 

gemeente la Libertad heeft o.a. via 

belasting van aanwonenden en 

begunstigden bijgedragen aan de 
aanleg van de weg.  

 

Doordat de belastinginkomsten door de 

wegaanleg zijn toegenomen, kon de 
gemeente La Libertad uit eigen 

middelen een tekort aanvullen dat was 

ontstaan bij de aanleg van twee 

bruggen in het buitengebied. Daarvoor 

was een fonds beschikbaar gesteld door 
de Japanse ambassade. 

 

Ondersteuning agrarische 

producenten 
De belangrijkste economische activiteit 
van La Libertad is veehouderij en 

landbouw. Ter verbetering van de 

kwaliteit en kwantiteit van de 

agrarische productie heeft de gemeente 
in 2007 een territoriaal en regionaal 

project geformuleerd (PIT 1: Programa 

Integrale Territoriale). Het doel is bij te 

dragen aan de ontwikkeling van de 

landbouw en veeteelt in drie gebieden. 

Het gaat om versterking van de 

productieketen en de sociaal-

economische ontwikkeling van kleine en 
middelgrote boeren middels 

milieuvriendelijke productiemethoden. 

Het betrof aanvankelijk ongeveer 200 

producenten in de comarca’s: Betulia, 
Carquita en de Zona sub-urbana. Het 

idee was om een kredietprogramma in 

te richten, waarmee de producenten 

microkredieten tussen de 1000 en 2000 
dollar kunnen krijgen.  

 

In 2008 heeft een werkgroep in La 

Libertad voor dit project een 
kosten/batenanalyse gemaakt.  

De kosten van dit programma zijn erg 

hoog. In 2009 is een haalbaarheids-

studie verricht door de organisatie 

APEN (een panel van Nicaraguaanse 
ondernemers). Daaraan heeft 

Doetinchem met $ 5000 bijgedragen. 

Het blijkt een goede investering te zijn, 

want de studie heeft ertoe geleid dat 
een Nicaraguaanse partij investeert in 

La Libertad. Met andere woorden: met 

een relatief kleine bijdrage via 

Doetinchem met hulp van LBSNN is La 
Libertad in staat een groot economisch 

project te verwezenlijken. 

 

Het programma gaat van start als een 

pilot. Voor dit programma zijn 35 kleine 
boeren geselecteerd. Zij verbouwen 

traditionele producten zoals maïs, 

bonen, yucca, bakbananen etc. voor 

eigen gebruik en een klein deel voor de 
lokale markt. De boeren hebben 

gemiddeld 4 stuks melkvee. De 

boerenbedrijven kampen met de 

gevolgen van erosie, watervervuiling, 
watertekort en de afhankelijkheid van 

kunstmest en chemische bestrijdings-

middelen. Het programma voorziet in 

het verbeteren van landbouwproducten, 
waarbij herbebossing een belangrijk 

onderdeel is. Ook spelen sociaal-

economische, culturele en 

milieufactoren een belangrijke rol. De 

Nicaraguaanse organisatie FONADEFO 
draagt 75% bij, de begunstigden 17% 

en de gemeente La Libertad 8%. 

MILLENNIUMDOEL 8 
 Lokale economische ontwikkeling 
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Een volgende stap in de samenwerking 

is om La Libertad te stimuleren zelf geld 

op te nemen in de begroting, zodat de 
gemeente haar regierol inhoudelijk en 

financieel voorwaardenscheppend kan 

vervullen. Zo kan de stedenband een 

rol spelen bij de zelfredzaamheid van La 
Libertad. 

La Libertad heeft een aantal pluspunten 

in de infrastructuur: de agrarische 

producenten zijn georganiseerd. Er 
bestaat een Cooperativa de Productores 

en een Asociación de Ganaderos. Een 

ander sterk punt is dat de gemeente al 

werkt met een microkredietprogramma, 
via het Oficina de Desarrollo Economico 

Local (ODEL), dat wordt gefinancierd 

door de Finse organisatie Progestión. 

Dit project is in 2007 gestart en er 

werden in 2008 microkredieten uitgezet 
voor ‘comercio’, zoals kleine winkeltjes, 

meubelmakers etc. In de toekomst wil 

men zich ook op boeren gaan richten.  

 

Trazabilidad/certificering van 

vlees 
Begin 2009 hebben medewerkers van 

het LBSNN in Managua gesprekken 

gevoerd met  vertegenwoordigers van 

Fundacion Crecemos Juntos en de 
veehouderij associatie in La Libertad. 

Het doel was te onderzoeken of La 

Libertad wil instappen in het traject 

Trazabilidad/certificering van vlees. 
De organisatie APEN heeft een nieuw 

project opgezet rond het vastleggen 

van de herkomst van vlees (trazabilidad 

/trace ability), waarbij de koeien net als 
in Nederland een identificatielabel in 

hun oor krijgen. Het is nodig om de 

stier of de koe te kunnen volgen vanaf 

zijn geboorte tot en met de distributie 

van het vlees. In Nicaragua is dat met 
name interessant om te komen tot 

betaling voor de kwaliteit van het vlees 

en de acceptatie van het vlees bij de 

export. In 2010 al moet het vlees aan 
deze voorwaarde voldoen bij de export 

naar de VS, volgens de bepalingen in 

het CAFTA-verdrag. 

Er zijn nog nauwelijks initiatieven op 
gang. APEN wil de concurrentiepositie 

van de veehouders in 

Nicaragua verstevigen op de inter-

nationale markt, maar dan moet het 
vlees wel aan bepaalde vereisten 

voldoen. Daartoe biedt APEN een 

technologisch instrument aan, een 

computerprogramma uit Argentinië 
voor de administratie van het vee, 

aangepast aan de Nicaraguaanse 

situatie. De bedrijven moeten o.a. vrij 

zijn van de ziekten brucellose en 
tuberculose. Daarom is overleg en 

samenwerking met de buurgemeenten 

(o.a. San Pedro) een noodzaak. De 

stichting FC Juntos heeft een 
internetcafé, zodat boeren kunnen in-

loggen zonder in het bezit te zijn van 

een computer. 

De gesprekpartners in La Libertad zijn 

zeer geïnteresseerd in dit project van 
APEN. Momenteel wordt een project-

voorstel uitgewerkt. De veehouderij-

associatie is hiervoor de counterpart in 

La Libertad. Als deze associatie en 
APEN tot overeenstemming komen en 

een goed project formuleren, wil 

Doetinchem vanuit Caminando Juntos 

de opstart van dit project mede 
mogelijk maken. Met als voorwaarde 

dat de boeren in La Libertad ook een 

eigen bijdrage leveren. 

 

Rapport 
In januari 2009 heeft het nationale 

technische team van de AMHNH 

(Vereniging van Nicaraguaanse Ge-

meenten met een stedenband in 

Nederland) in nauwe samenwerking 
met het bestuurlijke en technisch per-

soneel van de gemeente La Libertad het 

rapport gepubliceerd: Planificacion 

Estrategica del Municipio de La 
Libertad. Dit rapport is gebaseerd op 

methodieken aangereikt door de 

expertpool van het LBSNN in het kader 

van het LOGO SOUTH Landen-
programma Nicaragua 2005-2010. 

Hierin wordt het proces beschreven om 

te komen tot lokale economische 

ontwikkeling op basis van strategische 
planning. 
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De Nicaraguaanse arbeidsmarkt mist 

goed geschoold lager en midden (en 

hoger) kader. Er zijn momenteel 8 
landbouw- en veeteeltscholen in 

Nicaragua. Het Nicaraguaanse 

ministerie van onderwijs (MINED) wil 

uitbreiden naar 12 beroepsscholen. Eén 
uitbreiding zou kunnen plaatshebben bij 

de bestaande middelbare school in La 

Libertad. Momenteel leidt de 

middelbare school in La Libertad 
uitsluitend op voor de universiteit. 

 

DOS voert in samenwerking met het 

LBSNN al enige tijd gesprekken met FC 
Juntos en de gemeente La Libertad over 

de wenselijkheid van een 

beroepsopleiding.  

In samenwerking met het ministerie 

van onderwijs MINED heeft het 
gemeentebestuur van La Libertad in 

2009 een projectplan ontwikkeld om 

een driejarige technische opleiding te 

starten, gericht op landbouw, veeteelt 
en mijnbouw.  

 

Eind 2009 was het projectplan ‘Escuela 

politécnica’ in La Libertad zo goed als 
gereed.  

 

Het project zal een looptijd hebben van 

4 jaar en wordt een 

samenwerkingsproject tussen MINED 
nationaal en lokaal, de gemeente La 

Libertad en de stedenband Doetinchem 

- La Libertad. De programma’s en 

leerplannen worden, op basis van de 
lokale ontwikkelingsplannen, opgezet 

door MINED, in samenwerking met 

economische en sociale partners in La 

Libertad, bijvoorbeeld het 
goudmijnbedrijf. De mijnbouw heeft 

behoefte aan meer lokale 

gekwalificeerde krachten. Op dit 

moment worden technici uit andere 
steden aangetrokken. Zij zullen mede 

het onderwijsleerplan definiëren.  

 

Het project richt zich vooral op de 

constructie van gebouwen voor de 
opslag van landbouwproducten en 

dierenverblijven, de bouw van 3 

klaslokalen, het aantrekken van 4 

docenten en het inrichten van de 

klaslokalen (instructiemateriaal en 
gereedschappen). Per jaar zullen 80 

mensen opgeleid worden tot technicus 

en 80 jongeren/volwassenen zullen een 

technische cursus volgen. Dat betekent 
als resultaat over 5 jaar: 

 400 mensen hebben een opleiding 

gevolgd tot technicus (lager, midden 

en/of hoog); 
 400 mensen hebben een technische 

cursus voltooid, waardoor zij 

technische kwaliteiten hebben 

ontwikkeld. 
 

Voor de economische ontwikkeling van 

La Libertad is dit project van groot 

belang. Door jongeren en volwassenen 

op te leiden in technische vakken en 
nieuwe technieken, zal de rentabiliteit 

en de kwaliteit van de productie 

omhoog gaan.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

BEROEPSONDERWIJS 
 in La Libertad 
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Comedor Ancianos 
Vanaf januari 2006 steunt DOS arme 

ouderen van Libertad (de Comedor 
Ancianos Pobres) met een dagelijkse 

maaltijd. 

In La Libertad zijn geen zorgcentra voor 

ouderen. Normaliter blijven de ouderen 

in hun  meestal zeer eenvoudige 
behuizing en zorgen de kinderen voor 

hen. Als ze die niet hebben, is er een 

probleem en zijn ze afhankelijk van de 

goedwillendheid van buren. Van een 
AOW met daaraan gekoppeld een 

uitkering is geen sprake. Veel families 

zijn arm en hebben geen vaste 

inkomsten. Dit is een reden waarom 
sommige ouderen tot bedelen 

gedwongen zijn. 

In 2006 is La Libertad gestart met de  

opvang van deze ouderen. Deze 
ouderen zijn nog wel mobiel, maar zeer 

arm. De RK-kerk in La Libertad stelt het 

parochiecentrum beschikbaar, waar ze 

op een veilige en rustige plek vijfmaal 

per week een maaltijd krijgen. Ook 
worden er voor hen activiteiten 

georganiseerd. 45 ouderen maken 

gebruik van deze maaltijden. La 

Libertad brengt zelf de kosten voor de 
kok, water, gas en licht op. Het eten 

wordt betaald door DOS. 

 

Sponsors 
Voor deze voorziening zoekt DOS spon-

sors onder de oudere bevolking van 
Doetinchem. Van 2006 tot en met 2008 

heeft Den Ooiman, verpleeghuis in 

Doetinchem, dit maaltijdproject finan-

cieel ondersteund. In 2009 heeft DOS 
bijdragen ontvangen van HOVO-

deelnemers en een grote particuliere 

gift. DOS zoekt voor 2010 nieuwe 

sponsoren. De PCOB heeft zich al 
garant gesteld voor een deel van de 

kosten. Voor 23 cent kunnen wij een 

bejaarde uit La Libertad een gezonde 

maaltijd geven! 
 

Tijdelijke stop 
Maria del Carmen is de verant-

woordelijke persoon voor deze 

voorziening in La Libertad. In het 

voorjaar van 2009 ontstonden er 

problemen met de huisvesting van de 
maaltijdvoorziening. Daardoor heeft de 

maaltijdverstrekking een aantal 

maanden stilgelegen. Vervolgens kreeg 

Maria del Carmen te maken met een 
ernstige ziekte van haar 12-jarige zoon. 

Gedurende een half jaar was hij 

opgenomen in het ziekenhuis in 

Managua. De maaltijdvoorziening voor 
ouderen heeft uiteindelijk maar 3 

maanden gefunctioneerd in 2009. Het 

plan is om in 2010 weer een herstart te 

maken. Deze situatie geeft wel aan dat 
het een kwetsbare investering is. In 

2010 gaan we bekijken of deze 

voorziening te verduurzamen is.  

 

Gezondheidszorg 
Eind 2008 ontvingen wij van Fundacion 

Crecemos Juntos een voldoende onder-

bouwd projectvoorstel voor de aanschaf 

van een spectrophotometer voor het 

laboratorium in het gezondheids-
centrum en twee koelkasten op zonne-

energie waarin vaccins en andere 

medicijnen bewaard kunnen worden, 

voor twee gezondheidsposten op het 
platteland. Het geld is deels bijeen-

gefietst door de ambtenaren van de 

gemeente Doetinchem via ‘Fietsen 

scoort’. DOS heeft verdubbeling 
aangevraagd bij het KPA-fonds van het 

LBSNN. Dit is in juni 2009 toegekend. 

Tijdens het delegatiebezoek van de 

waterpartners in juli 2009 is een 

overeenkomt getekend voor de 
overdracht van het geld.   

 
  

SOCIALE PROJECTEN 
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AMHNH 

AOC 

APEN 
BuHa 

CAFTA 

CEPRODEL 

CNHHN 
DIGH 

ENACAL 

FCJ 

FODEL 
FONADEFO 

Hivos 

HOVO 

IB 
IG&D 

INVUR 

KPA 

LBSNN 

LeAF 
LOGO South 

MARENA 

MDG 

MINED 
NGO 

Novib 

PCOB 

PGD 
PIT 

ROC 

ROI-AR 

UNI 

VAGWW 
VNG-i 

 

Asociacion de Municipios con Hermanamientos Nicaragua-Holanda 

Agrarisch Opleidings Centrum 

Asociacion de Productores y Exportadores de Nicaragua 
Buitendienst Havenstraat 

Central America Free Trade Agreement 

Centro de Promocion del Desarrollo Local 

Consejo National de Hermanamientos Holanda-Nicaragua 
Dutch International Guarantees for Housing 

Empreza Nicaragueze de Acueductos y Alcantarillados 

Fundacion Crecemos Juntos 

Federacion de Organismos para el Desarrollo Local 
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 

Humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking 

Hoger Onderwijs voor Ouderen 

Internationale Betrekkingen 
Industrie, Groothandel en Dienstverlening 

Instituto Nicaraguense de la Vivienda Urbana y Rural 

Kleine Plaatselijke Activiteiten 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua  

Lettinga Associates Foundation 
Local Government in het zuiden 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

Millennium Development Goal 

Ministerio de Educacion  
Niet Gouvernementele Organisatie 

Nederlandse organisatie voor internationale betrekkingen 

Protestant Christelijke Ouderen Bond 

Protestante Gemeente Doetinchem 
Proyecto Integralis Territorialis 

Regionaal Opleidings Centrum 

Regionaal Opleidings Instituut - Achterhoek Rivierengebied 

Universiteit van Nicaragua 

Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten-internationaal 

AFKORTINGEN 
 Lijst met afkortingen 
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Bijlage 1 
Met dank aan… 
Allereerst bedanken wij de vrijwilligers 

en andere anderen die in Doetinchem 

en La Libertad een bijdrage hebben 
geleverd aan het werk van de 

stedenband Doetinchem - La Libertad, 

voor hun inzet en enthousiasme. 

Daarnaast bedanken wij de donateurs 
en de organisaties waarmee we in 2009 

hebben samengewerkt. 

 

In Nederland: 
Gemeente Doetinchem 
Waterschap Rijn en IJssel 

Unie van waterschappen 

LeAF 

Vitens Evides International 
Aqua for All 

LBSNN 

Hivos 

Woningcorporatie Sité 
Ten Brinke MVO-projecten 

Frans Hesselink Grafisch 

Ontwerpbureau BNO 

Roos Koenders 
Raad van Kerken 

IG&D 

IJsselkring 

ROI-AR 

VAGWW 
Accon 

TVA! 

Helmink Woontechniek 

de Gruitpoort 
Wereldwinkel Doetinchem 

HOVO (Hoger onderwijs voor ouderen), 

afd. Doetinchem 

Doetinchems Vizier 
Gelderse Post 

De Gelderlander 

Gelre-FM 

Probus club 

Kiwanis De Graafschap 
Lions club Doetinchem 

Graafschap College 

Iselinge 

Metzo College 
Ludger College 

AOC 

Xplore jongeren en begeleiders 

Familie Dahlsberg 

 

In Nicaragua: 
Fundacion Crecemos Juntos 
(stedenbandorganisatie La Libertad - 

Doetinchem) 

Alcadia La Libertad (gemeentebestuur) 

LBSNN Managua 
MARENA (Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales; 

stroomgebiedsbeheer, afd. La Libertad) 

ENACAL (Empresa Nicaraguenze de 

Acueductos y Alcantarillados; 
drinkwaterbedrijf afd. La Libertad))  

Paroquia Virgen de la Luz (RK-kerk La 

Libertad) 

Centro de Salud (gezondheidscentrum 
La Libertad) 

MINED (Ministerio de Educacion; 

onderwijs) 

MTI (Ministerio de Transporte y 
Infraestructura; wegen) 

FODEL (ondersteuning NGO’s) 

CEPRODEL 

Katie Mitchell, Peace Corps 
Joop Hakvoort en Nel Verbree 

Werner Schlienz 

BIJLAGEN 
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Bijlage 2 
Projecten in La Libertad 2009 
 

Alle kinderen naar school in La 

Libertad 
Aanvrager: Fundacion Crecemos 

Juntos en gemeente La Libertad 

Project: 224 kinderen meer naar 

school in 2009 via vijf strategieën 
Toegekend bedrag: € 20.000 

Fondswerving: particuliere donaties, 

acties Xploregroep, gelabelde gelden 

onderwijs DOS, LBSNN/Hivos 
Voorlichting: nieuwsbrieven, 

presentaties op nieuwjaarsreceptie, 

oecumenische kerkviering,  via verkoop 

campagnevogeltjes, artikelen in huis-
aan-huisbladen, De Gelderlander, 

kerkbladen   

Status: uitgevoerd 

 

Samen werken aan schoon water in 
La Libertad 

Aanvrager: gemeente La Libertad 

Project: duurzaam 

stroomgebiedsbeheer en verbetering 
drinkwater en sanitaire voorzieningen 

voor de regio en de stad La Libertad; 

meerjarig samenwerkingsprogramma 

tussen de Nederlandse watersector 
(waterschap Rijn en IJssel, Vitens-

Evides international, LeAF, gemeente 

Doetinchem afd. riolering) en 

waterpartners in La Libertad 

Toegekend bedrag fase 1: € 117.000 
Fondswerving: Nederlandse 

Waterschapsbank, Aqua for all,  

LBSNN/Hivos 

Voorlichting: nieuwsbrieven, 
presentaties voor B&W gemeente 

Doetinchem, waterschap Rijn en IJssel, 

gemeenteraad Doetinchem, artikelen in 

regionale dag- en weekbladen, 
kerkbladen, H2O Landelijk magazine 

voor waterschappen,  huis-aan-

huiskrant  badkamerspecialist Helmink. 

Status: in uitvoering 
 

Viviendas 

Aanvrager: Fundacion Crecemos 

Juntos 

Project: bouw van vijf huizen voor 

middenklasse La Libertad  

Toegekend bedrag: € 36.000 
Fondswerving: woningcorporatie Sité, 

Ten Brinke MVO-projecten, LBSNN/KPA 

Voorlichting: nieuwsbrieven, website 

Sité en MVO-projecten, website 
gemeente Doetinchem 

Status: in uitvoering 

 

Woningbouw via garantiestelling 
Aanvrager: gemeente La Libertad 

Project: via garantiestelling van 

Doetinchemse woningcorporatie en 

DIGH bouw van 50 woningen voor 
sociale middenklasse in La Libertad 

Toegekend bedrag: € 50.000 in de 

vorm van garantiestelling 

Fondswerving: woningbouwvereniging 

i.s.m. DIGH in Nederland en CEPRODEL 
in Nicaragua  

Voorlichting:  

Status: in voorbereiding 

 
Comedor Ancianos 

Aanvrager: Fundacion Crecemos 

Juntos 

Project: maaltijdverstrekking voor 
arme ouderen 

Toegekend bedrag: € 3.600 

Fondswerving: particulier, HOVO, 

LBSNN/KPA 

Voorlichting: presentaties, kerkbladen 
Status: in uitvoering 

 

Faciliteiten Centro de Salud 

Aanvrager: Fundacion Crecemos 
Juntos 

Project: spectrophotometer voor 

laboratorium en twee koelkasten met 

zonnepanelen voor het bewaren van 
medicijnen en vaccinaties in het 

buitengebied (Tawa en Carquita) 

Toegekend bedrag: € 6000 

Fondswerving: ‘Fietsen scoort’ 
(fietsende ambtenaren gemeente 

Doetinchem), eigen reserve DOS, 

LBSNN/KPA 

Voorlichting: nieuwsbrieven, direct via 

actie Fietsen scoort 
Status: uitgevoerd 
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Beroepsonderwijs in La Libertad 

Aanvrager: Fundacion Crecemos 

Juntos i.s.m. MINED national 
Project: vorm van beroepsonderwijs 

t.b.v. agrarische sector ter stimulering 

van de locale economie 

Toegekend bedrag: € 20.000 (onder 
voorbehoud van goedkeuring 

projectaanvraag) 

Fondswerving: bedrijfsleven, ROC 

Graafschap College en andere scholen 
voor voortgezet beroepsonderwijs in en 

om Doetinchem, LBSNN/Hivos. 

Voorlichting:  

Status: in voorbereiding 
 

Trazabilidad/certificering van vlees 

Aavrager: Fundacion Crecemos Juntos 

Project: Administreren van herkomst 

en gezondheid van vlees; iso-
certificering. Doel: vermarkten van 

kwaliteitsvlees 

Toegekend bedrag: € 20.000 (onder 

voorbehoud van goedkeuring 
projectaanvraag) 

Fondswerving: via (agrarische) 

bedrijven en scholen voor agrarisch 

onderwijs, LBSNN/Hivos 
Voorlichting:  

Status: in voorbereiding 

 

Toepassing van integrale 

productieve systemen in de 
landbouw; 

Advisering van APEN voor 

formulering 

Aanvrager: gemeente La Libertad 
Project: In de buurtschappen Carquita, 

Betulia, El Chamarro en de suburbane 

streek wil de gemeente La Libertad een 

pilotproject uitvoeren ter verbetering en 
diversificatie van de landbouw. APEN 

(een Nicaraguaanse organisatie) is 

gevraagd de projectbeschrijving te 

herschrijven, zodat La Libertad fondsen 
kan werven. 

Toegekend bedrag: $ 5000 

Fondswerving: LBSNN/VNGi 

Status: uitgevoerd 

 
 

Capaciteitsopbouw Fundacion 

Crecemos Juntos 

Aanvrager: DOS 
Project: via FODEL (overkoepelende 

organisatie van NGO’s voor lokale 

ontwikkeling in Nicaragua) en LBSNN 

Toegekend bedrag: via contributie 
LBSNN 

Fondswerving: uit subsidie gemeente 

Doetinchem, LBSNN/Novib 

Voorlichting: 
Status: in uitvoering? 
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Bijlage 3 
Activiteiten in Doetinchem 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente 

Doetinchem 
Activiteit: presentatie DOS-vrijwilligers 

middels stand, folders en balsahouten 

campagne vogeltjes 

Periode: 5 januari 2009 
Partners: gemeente Doetinchem 

Publiek: bedrijfsleven, 

gemeentebestuur, gemeenteraad, 

ambtenaren en inwoners gemeente 
Doetinchem 

 

Oecumenische kerkviering 

Activiteit: presentatie 
millenniumdoelen en stedenband; 

uitdelen boekenleggers 

Periode: 18 januari 2009 

Partners: Raad van Kerken 

Publiek: de RK en protestantse 
kerkgangers van Doetinchem 

 

Diverse presentaties, verkoop van 

campagnevogeltjes 
Activiteit: PP-presentaties over 

activiteiten DOS en millenniumdoelen in 

La Libertad; aanbieden balsahouten 

campagnevogeltjes 
Periode: 16 maart 2009, 29 maart, 

mei, juni, 13 september, 27 september, 

13 oktober,15 december, 20 december 

Partners: Raad van Kerken, gemeente 

Doetinchem  
Publiek: leden protestantse gemeente, 

ambtenaren gemeente Doetinchem, 

nieuwe inwoners Doetinchem, 

vrijwilligers DOS 
 

Wehleriade 

Activiteit: stand op braderie 

Periode: 24 juni 2009 
Partners: winkeliersvereniging Wehl 

Publiek: inwoners Wehl 

 

 
 

Presentatie vrijwilligersmarkt 

Activiteit: stand met info, film, dia’s, 

interview pers 

Periode: 19 september 2009 

Partners: IJsselkring, Gelre-FM 

Publiek: inwoners Doetinchem en 

omstreken 
 

Nicaraguaanse muurschildering 

Activiteit: muurschildering over 

millenniumdoelen 2 en 7 op grote 
panelen in de Gruitpoort; aanbieden 

panelen aan gemeentebestuur 

Periode: 6 tot 11 september 2009, 1 

oktober 2009 
Partners: Sociaal-cultureel centrum De 

Gruitpoort, Ludger College  

Publiek: leerlingen Ludger College, 

vrijwilligers DOS, medewerkers en 
cursisten de Gruitpoort, passanten, 

gemeenteraad Doetinchem 

 

 

Business for business 
Activiteit: presentatie en expositie 

water- en sanitatieproject in 

reclamekrant en bij opening showroom 

Periode: oktober 2009 
Partners: Helmink woon Techniek 

Publiek: genodigden en personeel 

Helmink, klanten en alle inwoners 

Doetinchem en omstreken 
 

Activiteit: bouwen website 

Periode: oktober – december 2009 

Partners: TVA reclame en 

communicatie 
Publiek: bezoekers website DOS 

 

Inventarisatiemissie 

sanitatiebehoefte La Libertad 
Activiteit: bezoek aan La Libertad en 

presentatie in Doetinchem  

Periode: 17–25 april 2009 

Partners: ambtenaren van de 
afdelingen BuHa en IB van de 

gemeente Doetinchem, technisch 

specialist VAGWW 

Publiek: DOS, gemeente Doetinchem, 
waterschap Rijn en IJssel en 

Doetinchemse bevolking via persbericht 

 

Project Samen werken aan schoon 

water in La Libertad, Nicaragua 
Activiteit: tekenen convenant 

Nederlands consortium 
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Periode: 30 juni 2009 

Partners: waterschap Rijn en IJssel, 

Vitens-Evides internationaal, gemeente 
Doetinchem, Lettinga Associates 

Foundation, stichting Doetinchem en 

Ontwikkelingssamenwerking 

Publiek: pers middels persconferentie, 
Doetinchemse bevolking via publicaties 

 

Kick-off missie naar La Libertad in 

kader van Samen werken aan 
schoon water in La Libertad 

Activiteit: overleg en planning met 

Nicaraguaanse stakeholders fase 1 

project en ondertekenen van 
overeenkomst waarin vastgelegd alle 

afspraken en verantwoordelijkheden; 

verslag hiervan in Nederland  

Periode: 6-10 juli 2009  

Partners: waterschap Rijn en IJssel, 
Vitens-Evides internationaal, gemeente 

Doetinchem, Lettinga Associates 

Foundation, stichting Doetinchem en 

Ontwikkelingssamenwerking; gemeente 
La Libertad, ENACAL 

Publiek: inwoners Doetinchem e.o. via 

persberichten, nieuwsbrief DOS, 

publicaties Waterschap Rijn en IJssel 
 

Kerstpakketten AOC-Oost 

Activiteit: verkoop 179 balsahouten 

campagnevogeltjes voor kerstpakketten  

Periode: december 2009 
Partner: directie AOC-Oost  

Publiek: medewerkers AOC-Oost 

 

Jongerenuitwisseling naar La 
Libertad 

Activiteit: bespreking met directie 

ROI-AR over stage naar La Libertad 

voor jongeren in beroepsopleiding 
Periode: januari – september 2009 

Partner: ROI-AR 

Eind 2009 zijn de contacten opgeschort 

i.v.m. personeelswisseling bij DOS en 
uitblijven subsidie  

 

Wandelen voor Water 

Activiteit: voorbereiding sponsorloop: 

benaderen basisscholen voor deelname, 
afspraken met gemeente Doetinchem 

en waterschap Rijn en IJssel 

Periode: juni – december 2009 

Partner: Aqua for all, gemeente 

Doetinchem, waterschap Rijn en IJssel 
Publiek: leerkrachten basisscholen 

Doetinchem, Zelhem en Dieren 
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Aan het bestuur van Stichting  
Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking 
 
Postbus 9020 
7000 HA DOETINCHEM 
 
 
 
 
 
 Doetinchem, 29 juni 2010 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij breng ik u verslag uit van mijn werkzaamheden betreffende de jaarrekening 

2009 van Stichting Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking (DOS) 

 

 

Opdracht en verantwoording 

 

In gevolge uw verzoek heb ik aan de hand van de daartoe door mij bijgehouden 

administratie de jaarrekening samengesteld van de stichting Doetinchem en 

OntwikkelingsSamenwerking. 

 

Doel van de stichting 

 

De stichting heeft statutair en feitelijk ten doel het bevorderen van inzichten in, 

bewust wording van en betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en de samenhang 

tussen deze problematiek en de eigen samenleving; het tot stand brengen van een 

uitwisseling tussen de bevolking van een ontwikkelingsland en de bevolking van 

Doetinchem, op basis van gelijk-waardigheid en het organiseren van daadwerkelijke 

ontwikkelingssamenwerking. 

 



 

Resultaat en financiële positie 

 

In het boekjaar is € 855 toegevoegd aan de algemene reserve ter handhaving van de 

continuïteit van de activiteiten. De reserve bedraagt per 31 december 2009  

€ 9.000. 

De overige middelen per 31 december 2009 zijn gereserveerd voor ondersteuning 

van Caminando Juntos. 

 

Fiscale positie 

 

De stichting is geen belasting naar de winst verschuldigd. 

 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht uwerzijds 

behoefte bestaan aan nadere toelichting dan ben ik gaarne bereid deze te geven. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 
 
 
Dirk Stouten  
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Balans per 31 december 
 
  2009            2008          
 
 €   €   €    €    

Activa 
 
Inventaris 
 Computer  314  629 
 
Vlottende activa 
 Voorraden   750 
 Vorderingen 4.309  8.868 
 ------- 
  4.309  9.618 
 
Liquide middelen 
 Spaarrekening 63.809  46.088 
 Betaalrekening Fortisbank   13 
 Rekening courant Rabobank 4.667  1.611 
 ---------  --------- 
  68.476  47.712 
  ----------  ---------- 
  73.099  57.959 
  ======  ====== 
 
 

Passiva 
 
Eigen vermogen 
 Algemene reserve  9.000  8.145 
  
Voorzieningen 
 Reserveringen  61.729  47.248 
 
Lopende schulden (korter dan 1 jaar) 
 Diverse te betalen kosten  2.370  2.566 
  ---------  --------- 
  73.099  57.959 
  ======  ====== 
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Overzicht  B A T E N en L A S T E N 

 
  2009   2008  
 
 € €    € €     
 
Baten 
 
Subsidies  68.407  66.881 
KPA gelden  18.372  neg.      1.159 
Giften  19.295  19.476 
Verkopen minus inkopen  1.775  110 
Reservering Xplore  3.518  16.731 
Rente  1.221  1.302 
Onttrekking aan voorzieningen  19.191  13.850 
  ----------  ---------- 
  131.779  117.191 
Lasten 
 
Projecten 52.007  41.804 
Afschrijvingen 315  265 
Personele inzet 34.122  26.009 
Voorlichting 3.792  1.377 
Overige kosten 7.015  6.333 
Toevoeging aan voorzieningen 33.673  35.541 
 ---------  --------- 
  130.924  111.329 
  ----------  ---------- 
Toevoeging algemene reserve  855  5.862 
   ======  ====== 
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Toelichting op de balans 
 
Inventaris € 314 (vorig jaar € 629) 
 
De inventaris bestaat uit een computer die ter beschikking is gesteld aan FC Juntos 
in La Libertad. 
 
Vlottende activa € 4.309 (vorig jaar € 9.618) 
 
De voorraden betreft voor de verkoop bestemde voorwerpen uit Nicaragua. 
 
De vorderingen betreft: 
  2009  2008 
  €  € 
 
Debiteuren  1.309 
Vooruit betaalde kosten  3.000 
Te ontvangen bedragen    8.868 
  --------  -------- 
  4.309  8.868 
  =====  ===== 
  
Liquide middelen € 68.476 (vorig jaar € 47.712) 
 
Deze post betreft banktegoeden.  
 
Eigen vermogen € 9.000 (vorig jaar € 8.145) 
 
De algemene reserve dient als garantie voor de continuïteit van de organisatie. 
Het verloop is als volgt: 
 
  2009  2008   
   €     €      
 
Saldo 1 januari  8.145  2.283 
Toevoeging  855  5.862 
  --------  --------- 
Saldo 31 december  9.000  8.145 
  =====  ===== 
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Voorzieningen € 61.729 (vorig jaar € 47.248)  
 
Daar de werkwijze van de organisatie in de loop van 2008 en 2009 is gewijzigd zijn 
de reserveringen per 31 december 2008 (in de jaarrekening van 2008 “ontvangsten 
met een last” genoemd) afgewikkeld. Eind 2009 betreffen de reserveringen 
ondersteuning van Caminando Juntos.  
 
 
Lopende schulden nog korter dan 1 jaar € 2.370 (vorig jaar € 2.566) 
 
 
Diverse te betalen bedragen 
  2009  2008 
  €  € 
 
Inkopen    900 
Reiskosten  705  475 
Loonheffing  467 
Vertalingen  520 
Voorlichting    365 
Administratie- en secretariaatskosten  600  600 
Diverse kosten  78  226 
  --------  --------- 
  2.370  2.566 
  =====  =====
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Toelichting op het overzicht baten en lasten 
 
  2009    2008   
  €       €     
Subsidies 
 
Gemeente Doetinchem  28.407  26.881 
Voorlichting, bewustwording, fondswerving en 
millenniumcampagne Gemeente Doetinchem  20.000 
Voorlichting, bewustwording, fondswerving en    40.000 
millenniumcampagne Hivos/LBSNN  20.000 
  ----------  ---------- 
  68.407  66.881 
  ======  ====== 
 
KPA-gelden 
 
Woningbouw  17.122  
Diversen  1.250  neg.        1.159 
  ---------  ------- 
  18.372  neg.        1.159 
  =====  ==== 
 
Projecten 
 
Caminado Juntos  30.000  30.000 
Bezoek aan La Libertad    3.944 
Bezoek uit La Libertad  72  987 
Comedor Infantil    1.256 
Laborant    765 
Woningbouw  14.457 
Zonnepanelen  4.777 
Ondersteuning ouderen  1.446  1.824 
Millennium doelen    2.121 
Diverse projecten  1.256  907 
  ---------  --------- 
  52.008  41.804 
  =====  ===== 
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  2009   2008  
  €     €    
Personele inzet 
 
Lonen en salarissen  1.498 
Sociale lasten  216 
Vrijwilligersvergoedingen  8.700 
Kosten vergoedingen  705 
Inlenen  23.003  26.009 
  ----------  ---------- 
  34.122  26.009 
  =====  ===== 
Voorlichting 
 
Voorlichting Caminando Juntos  2.567 
Voorlichting algemeen  1.225  1.377 
  --------  -------- 
  3.792  1.377 
  =====  ===== 
 
Overige kosten 
 
Scholing vrijwilligers    505 
Communicatie    155 
Vertalingen  530  287 
Reiskosten  1.420  29 
Vergaderkosten  217  996 
Lidmaatschappen  3.428  3.357 
Representatiekosten  398  33 
Bankkosten  115  126 
Accountants- en administratiekosten  880  820 
Diversen  27  253 
  -------  ------- 
  7.015  6.333 
  ====  ==== 


