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JAARVERSLAG 2007 van het DOS-BESTUUR 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Als bestuur van DOS fungeert het stichtingsbestuur: Dagelijks Bestuur (DB), aangevuld met 
de voorzitters van de vijf werkgroepen en een lid, benoemd op voordracht van de 
gemeenteraad. 
 
Bestuurssamenstelling: 
J.M.J.M. (Joost) van Eekhout (vanaf 10-01-07)  voorzitter  
P.J. (Jan) Jenneskens            secretaris    
B. Hof (Ben)                 penningmeester  
D.H. (Dide) Wijnands-Willemsen (tot 10-10-07) 
vacature (vanaf 10-10-07)           werkgroep Cultuur 
J.G. (Joop) Smit               werkgroep Gezondheidszorg 
J.J. (Anneke) van der Haar-van der Hoeven    werkgroep Kerken 
R. (Riet) Berndsen-Kroekenstoel (tot 13-06-07) 
W. (Bert) Knol (vanaf 06-09-07)           werkgroep Landbouw 
J. (Jeanne) Beerling-Frings     werkgroep Onderwijs  
F.H.T. (Frans) Langeveld            raadslid gemeente Doetinchem
  
 
 
J.M.J.M. (Joost) van Eekhout volgde H.E. Doedens op als voorzitter. 
D.H. (Dide) Wijnands-Willemsen was van 1999 tot en met 2007 bestuurslid namens de 
werkgroep cultuur. R. (Riet) Berndsen-Kroekenstoel was betrokken bij DOS vanaf de start. 
Zij heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur namens de werkgroep landbouw.  Dhr. 
W. (Bert) Knol volgde haar op.  
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer. Het DB hield maandelijks overleg. 
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Stedenband en Millenniumdoelen 
 
Het jaar 2007 heeft naast het vaste programma vooral in het teken gestaan van 
voorbereidende activiteiten voor de campagne ‘Stedenband en Millenniumdoelen’. 
In 2007 stonden we halverwege de periode 2000-2015. Dit is de periode waarin de 
millenniumdoelen gerealiseerd moeten worden. 
Op de millenniumtop van de 
verenigde Naties in het jaar 2000 
hebben 189 landen de 
millenniumverklaring vastgesteld. Ook 
Nederland en Nicaragua.  In die 
verklaring staan acht Millennium 
Development Goals 
(millenniumdoelen) die algemene 
armoedebestrijding nastreven. In 
Nederland zijn het Landelijk Beraad 
Stedenbanden Nederland–Nicaragua 
(LBSNN), het samenwerkingsverband 
van gemeenten en particuliere 
stedenbandorganisaties in Nederland, 
en HIVOS overeengekomen om ruim 
bekendheid te geven aan 
millenniumdoelen op basis van de  
samenwerking met de partnersteden 
in Nicaragua. Daarbij leggen zij op 
grond van de situatie in Nicaragua én 
de aard van de stedenbanden 
prioriteit bij de  
millenniumdoelen 2 en 8. 
 
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 (programma ‘Caminando Juntos’). In dit 
kader is de campagne ‘Stedenbanden en Millenniumdoelen’ opgezet, gebaseerd op vijf 
pijlers: 
1. Jaarlijkse publieksmanifestatie(s), waarbij op een aantrekkelijke manier in de eigen stad 

de millenniumdoelen worden gecommuniceerd met de inwoners. 
2. Aansprekende sectorale en/of specifiek doelgroepgerichte acties. 
3. Ruim aandacht voor de millenniumdoelen in het onderwijs en buitenschoolse activiteiten. 
4. Ruim aandacht voor de doelen in de lokale media. 
5. Beïnvloeding van de gemeentepolitiek voor meer budget voor 

ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van internationale samenwerking. 
 
Zo kan een grotere betrokkenheid van de bevolking ontstaan bij het werk van de 
stedenbanden en het verwezenlijken van de millenniumdoelen in de partnerstad. 
 
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. 
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Samenwerking gemeente Doetinchem en DOS 
 
Via het programmadocument Caminando Juntos (november 2006) en diverse 
informatiebijeenkomsten in 2007 hebben de gemeente Doetinchem en DOS kennis kunnen 
nemen van het programma. DOS wil aan dit programma deelnemen, maar voor de uitvoering 
ervan is de betrokkenheid van het gemeentebestuur én professionele ondersteuning een 
voorwaarde.  
 
In april 2007 brachten wethouder W. Kuiper (als plaatsvervanger van de burgemeester) en 
Joost van Eekhout, voorzitter van DOS, een werkbezoek aan Nicaragua en La Libertad in 
het kader van het LOGO South programma van de VNGi/LBSNN. Dit bezoek heeft 
bijgedragen tot het besef dat een actieve rol voor de gemeente Doetinchem noodzakelijk is. 
Een verslag van dit bezoek leest u elders in het jaarverslag. 
 
Meerjarenplan 2007-2010 
In juni 2007 ontving de gemeente Doetinchem een verzoek om een meerjarenplan 2007-
2010 en een subsidieverzoek in te dienen bij het LBSNN. Dit plan is noodzakelijk voor het 
verkrijgen van middelen voor het verlenen van ondersteuning aan duurzame economische 
en onderwijsontwikkelingsprojecten in La Libertad en voor rijkssubsidie voor 
voorlichtingsactiviteiten in Doetinchem. Het gaat om een subsidieaanvraag van € 15.000 per 
jaar voor voorlichting en daaraan gekoppeld een inspanningsverplichting tot fondswerving 
van € 60.000 per jaar voor projecten in La Libertad. Verdubbeling door LBSNN/HIVOS van 
de verworven fondsen via het medefinancieringsstelsel van het ministerie van buitenlandse 
zaken, betekent dat € 120.000 per jaar beschikbaar is voor projecten in La Libertad 
gedurende de komende 3 jaren. 
 
De gemeente La Libertad heeft in 2007 een aantal strategische beleidsplannen uitgewerkt in 
concrete projectvoorstellen. Het gaat om zogeheten PIT’s  (Proyectos Integrales Territoriales 
oftewel integrale gebiedsgebonden economische ontwikkelingsprojecten), waarvoor 
ondersteuning vanuit de Nederlandse partnergemeente Doetinchem onontbeerlijk is. 
Daarnaast wordt een integraal onderwijsplan ter verwezenlijking van millenniumdoel 2 
uitgewerkt.  
 
Het bestuur van DOS is een interne discussie gestart over de vraag op welke wijze de 
samenwerking met de gemeente verbeterd kan worden om bovengenoemde doelen te 
kunnen verwezenlijken. Er zijn vruchtbare gesprekken gevoerd met burgemeester H.J. 
Kaiser. In afstemming met hem is in juni 2007 een intentieverklaring tot deelname aan het 
programma Caminando Juntos ingediend bij het LBSNN. 
 
Visie van DOS op de stedenband Doetinchem-La Libertad 2008-2012 
In oktober 2007 heeft het bestuur van DOS het beleidsstuk BETROKKENHEID BIJ 
BETREKKINGEN, visie van DOS op de stedenband Doetinchem-La Libertad 2008-2012 
gepresenteerd aan een afvaardiging van het gemeentebestuur (zie bijlage I). 
Deze notitie beoogt weer te geven hoe DOS naar aanleiding van bovenstaande punten 
aankijkt tegen de huidige situatie. Ze biedt handvatten hoe de komende jaren uitvoering 
gegeven kan worden aan de stedenband Doetinchem - La Libertad. Bij de uitwerking van 
deze notitie is gebruikgemaakt van een schema over de inzet van middelen van de 
gemeente Doetinchem voor ontwikkelingssamenwerking en een mede op basis hiervan 
gemaakte sterkte-zwakteanalyse.  
 
Besluit gemeenteraad 
De voorzitter van DOS heeft tijdens de vergadering van de gemeentelijke commissie 
beleidsevaluatie op 18 oktober 2007 een pleidooi gehouden voor extra middeleninzet op de 
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begroting van 2008, voorwaarde om op professionele wijze het programma te kunnen 
uitvoeren.  
 
DOS heeft alle raadsfracties met eenzelfde onderbouwd verzoek schriftelijk benaderd.  
Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 2 en 9 november 2007 is een 
amendement om € 17.000 extra te begroten voor de voorlichtingscampagne in 2008 niet 
aangenomen, terwijl er wel een meerderheid voor leek te bestaan.  De reden hiervoor was 
dat de raad het nog te formuleren beleidskader Internationale Betrekkingen wilde afwachten. 
 
In de vergadering van de raadscommissie beleidsevaluatie van 29 november 2007 heeft de 
burgemeester het nieuwe beleidskader gepresenteerd en tijdens de raadsvergadering van 
13 december 2007 is dit beleidskader door de raad aangenomen (zie bijlage II). 
 
Uitdaging 
DOS ervaart het raadsbesluit als de kroon op haar lobbywerk en tevens een uitdaging voor 
de komende jaren. Met deze extra financiële middelen voor de komende drie jaar en met de 
morele steun van de gemeenteraad wordt de stichting in staat gesteld om een professionele 
voorlichtings- en bewustwordingscampagne te voeren en fondsen te werven. De komende 
jaren hopen wij het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in relatie tot de stedenband 
met La Libertad sterk te verbreden. Dit moet resulteren in een forse toename van fondsen 
voor met name projecten in het kader van de millenniumdoelen 2 en 8, maar ook 1 en 7. Via 
de voorlichtingscampagne hopen we de genoemde € 60.000 aan fondsen te verwerven. De 
stichting DOS is op zoek gegaan naar een professionele kracht voor 2 à 3 dagen per week 
met ervaring in het werk van de stedenbanden Nederland–Nicaragua. Deze functionaris 
moet leiding gaan geven aan de voorlichtings- en wervingscampagne. DOS heeft contacten 
gelegd met Elles Blanken die een gelijksoortige functie vervult bij de stedenband Nijmegen–
Massaya. 
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Organisatiestructuur DOS 
 
Om op professionele wijze de nieuwe uitdagingen van de campagne Stedenband en 
Millenniumdoelen aan te gaan, heeft DOS zijn organisatiestructuur aangepast. In 
onderstaande schema’s is dat uitgewerkt. 
 
Organisatiestructuur DOS tot 2007 
  

  
 
Organisatiestructuur DOS na 2007 
 

Werkgroep 
Onderwijs 

Werkgroep 
Kerken 

Werkgroep
Gezondheid

Werkgroep 
Cultuur 

DB 
Voorzitter 

Penningmeester
Secretaris 

Werkgroep
Landbouw
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Netwerkstructuur DOS na 2007 
 

 
 
 
LOGO SOUTH landenprogramma Nederland - Nicaragua 
 
LOGO SOUTH is een programma van VNGi voor de versterking van het lokaal bestuur in 
ontwikkelingslanden. Daarbij wordt samengewerkt met Nederlandse gemeenten. LOGO 
SOUTH omvat 11 landenprogramma’s  en een viertal thematische programma’s. In LBSNN 
zijn 16 Nederlandse gemeenten met stedenbanden in Nicaragua verenigd. Mede hierom 
heeft de VNGi in 2005 een overeenkomst gesloten met het LBSNN, waarin de uitvoering 
van het LOGO SOUTH landenprogramma Nicaragua 2005-2008  van VNGi aan LBSNN is 
toevertrouwd.  
 
Als aangeslotene bij de koepelorganisatie LBSNN heeft DOS in 2004 een startsubsidie 
verstrekt voor capaciteitsopbouw in de gemeente La Libertad. Daartoe werden en worden 
door LBSNN zowel Nederlandse experts als Nicaraguaanse deskundigen gemobiliseerd 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. 

 
Het landenprogramma Nicaragua 2005-2008 behelst onder meer de vermelde strategische 
planning en kadasterregistratie t.b.v. gemeentelijke belastingheffing. De ondersteuning aan 
de Nicaraguaanse gemeenten (met stedenbanden in Nederland) wordt geboden in de vorm 
van individuele advisering, workshops, opbouw van netwerken en het aangaan van 
werkafspraken met nationale instituten, projectorganisaties en (provinciale en landelijke) 
overheid. 
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Uit LOGO SOUTH-gelden worden verder bekostigd de werkbezoeken van Nicaraguaanse 
gemeentebestuurders en ambtenaren aan Nederland (1x per 2 jaar), de werkbezoeken van 
Nederlandse gemeentebestuurders en ambtenaren aan Nicaragua ( 1 x per 2 jaar), 
workshops in Nicaragua op het gebied van strategische planning, belastingheffing en 
volkshuisvesting, alsook adviseringsmissies van Nederlandse experts op deze gebieden.  
In mei 2005 heeft mevrouw M. Horselenberg, de toenmalige burgemeester van Doetinchem, 
tijdens een gezamenlijk bezoek met een DOS-delegatie aan La Libertad, een 
intentieverklaring gesloten met het gemeentebestuur van La Libertad. Hierin werd de 
wederzijds intentie tot deelname aan het LOGO SOUTH landenprogramma 2005-2008 
vastgelegd. Voor Doetinchem behelst dit onder meer een jaarlijkse bijdrage van 7.500 euro. 
 
 
Werkbezoeken 
  
Van 18-25 april 2007 werd vanuit Doetinchem een werkbezoek gebracht aan Nicaragua om  
de tussenrapportage van het LOGO SOUTH LANDENPROGRAMMA VNGi (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten internationaal) 2005-2008 met La Libertad te bespreken.  De 
delegatie uit Doetinchem bestond uit W. Kuiper, wethouder van Doetinchem en Joost van 
Eekhout, voorzitter DOS. 
Het doel van dit LOGO South landenprogramma 2005-2008 is: 
“Versterking van de lokale duurzame ontwikkeling in Nicaragua vanuit gemeenten en in het 
bijzonder vanuit de 15 partnergemeenten waarmee er al jarenlang een samenwerkingsrelatie 
bestaat.”  

  
Met het programma wordt beoogd een bijdrage te leveren aan:  

• de lokale, duurzame economische ontwikkeling in La Libertad; 
• de versterking van de legitimiteit van het democratisch gekozen gemeentebestuur. 

Het doel van deze missie was met name te letten op de vertaling van de (economische) 
hoofdlijnen uit het strategische plan van La Libertad in een (meerjaren)begroting van de 
gemeente en integrale territoriale projecten. 
Tijdens het uitvoeren van dit programma 2005-2008 hebben gemeenten als La Libertad 
nieuwe taken en (financiële) mogelijkheden gekregen voor volkshuisvesting en onderwijs.  
Bij volkshuisvesting worden gemeenten ondersteund in het formuleren en (doen) uitvoeren 
van woningbouwprojecten, inclusief het verkrijgen van subsidie bij het nationale 
volkshuisvestingsinstituut INVUR.  
 
Projecten Fundacion Crecemos Juntos (FCJ) 
Naast de programma's en projecten uit het logo South programma van VNGi, zijn tevens 
projecten van FCJ, de zusterorganisatie van DOS in La Libertad, op het gebied van 
armoede- en hongerbestrijding, educatie, wonen, landbouw en gezondheid, bezocht en 
geëvalueerd. 
 
Gemeentebestuur 
De delegatie heeft met het gemeentebestuur gesproken over het strategisch plan. De hieruit 
voortkomende integrale territoriale projecten met betrekking tot landbouw en veeteelt, de 
drinkwatervoorziening en het verharden van de verbindingsweg tussen La Libertad en de 
provinciehoofdstad Juigalpa, zijn benoemd. De projectvoorstellen zullen volgen. Ook de 
onderwijssituatie is besproken. La Libertad heeft een forse toename van de inkomsten uit 
belastingen weten te bewerkstelligen. Uitgebreidere informatie hierover en over de PIT-
projecten en het onderwijs zie onder: Ontwikkelingen in La Libertad. 
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Goudmijn 
De goudmijn kwam in februari 2007 in het nieuws, omdat de mijn de werkzaamheden in La 
Libertad tijdelijk stillegde, waardoor er meer dan 280 werknemers zonder werk  zouden 
komen. Dit heeft grote consequenties voor de economische en sociale situatie in het stadje. 
Uit een gesprek met het management van de goudmijn bleek dat het opschorten van de 
werkzaamheden tijdelijk is (één  jaar) en dat er in 2008 erg veel (700) lokale mensen nodig 
zijn om nieuwe procesinstallaties te bouwen. Hierbij worden de mensen meteen opgeleid tot 
lasser, bouwvakker enzovoorts. 
 
Werkbezoek 2 
Van 23 tot 27 augustus 2007 bracht Anneke van der Haar tijdens haar vakantie een kort 
bezoek aan La Libertad, waarin o.a. is gesproken over de lopende projecten via Fundacion 
Crecemos Juntos en de aanvragen voor de PIT’s door de gemeente La Libertad. 
Mogelijkheden tot verbetering van de communicatie en de mogelijkheid tot het opnieuw 
opstarten van het microkredietprogramma Soy Nica zijn onderzocht en zullen door FCJ 
worden uitgewerkt. Het nieuwe projectformat, door DOS ontwikkeld, is middels een 
workshop geïntroduceerd. 
 
 
Ontwikkelingen in La Libertad 
 
Integrale territoriale projecten 
Onder de bezielende leiding van de burgemeester (‘alcaldesa’) van La Libertad, mevrouw 
dra. Marina Lorio Olivar, is binnen het hierboven beschreven programma een gemeentelijk 
strategisch beleidsplan voor  ontwikkeling geformuleerd wat in 2007 heeft geresulteerd in het 
beschrijven van drie integrale territoriale projecten (PIT).  
 
PIT 1 
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 La 
Libertad een  territoriaal en regionaal project geformuleerd. Het doel is bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de landbouw en veeteelt in drie gebieden van La Libertad. Het gaat om 
versterking van de productieketen en de sociaal-economische ontwikkeling van kleine en 
middelgrote boeren middels milieuvriendelijke productiemethoden.  
Met het LBSNN is afgesproken dat er een haalbaarheidsstudie wordt verricht, waarin de 
revenuen en het dekkingsplan uitdrukkelijk aan de orde komen.   
 
PIT 2 
Het tweede territoriaal regionaal project gedefinieerd door La Libertad is een inrichtingsplan 
om het stroomgebied van de rivier de Rio San Miguel in de toekomst duurzaam te maken als 
drinkwaterbron. DOS heeft voor de uitvoering van de voorbereidingsstudie van dit project het 
Waterschap Rijn & IJssel en de Unie van Waterschappen benaderd. Op 18 oktober 2007 
heeft Louis Bijlmakers, bekend met de problematiek vanuit Matagalpa en werkzaam bij 
waterschap De Dommel, een zeer inspirerende presentatie gegeven over zijn ervaringen in 
Matagalpa voor vertegenwoordigers van de gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn en 
IJssel en DOS. De vertegenwoordigers van waterschap, gemeente en DOS hebben de 
intentie uitgesproken dit project te gaan uitwerken. Louis Bijlmakers zal begin 2008 een 
studiebezoek aan La Libertad brengen. 
 
PIT 3 
Ontsluiting van de regio door verharding van de verbindingsweg met de provinciehoofdstad 
Juigalpa. Eind 2006 is de regering Ortega aangetreden. Aanleg van goede wegen is een van 
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haar prioriteiten. De overheid heeft een flinke som geld gereserveerd voor de aanleg van de 
verbindingsweg. Het gemeentebestuur is nu op zoek naar mogelijkheden om het resterende 
bedrag bijeen te krijgen en heeft daarvoor ook ondersteuning van Doetinchem gevraagd. Het 
verharden van de 35 kilometer lange weg is een belangrijke stap in de ontwikkeling van La 
Libertad. De toegang van de bevolking  tot goede gezondheidszorg, onderwijs, en 
economische ontplooiing zal hierdoor sterk verbeteren. Op 13 december 2007 hebben de 
gemeente Doetinchem en DOS een projectcontract ondertekend, waarin onder voorwaarden 
een bijdrage van 20.000 euro wordt toegezegd.  
 
Gemeentebelastingen 
De afgelopen jaren heeft de gemeente La Libertad veel in het werk gesteld om de inkomsten 
uit de onroerendgoedbelasting te verhogen. Met diverse pr-campagnes is het bewustzijn bij 
de bevolking aanzienlijk vergroot. De regel is dat iedereen die moet betalen, ook betaalt.  
Die inkomsten van de onroerendgoedbelasting in La Libertad zijn de afgelopen jaren 
markant gestegen. Dit is vooral te danken aan steun uit Doetinchem, waardoor een 
aanzienlijk betere registratie van het onroerende goed is tot stand gekomen. 
Door koppeling van moderne kadasterregistratie (GPS-gestuurd i.p.v. plakborden) met 
andere geautomatiseerde gegevensbestanden, is de gemeentelijke  belastinginning in 2006 
t.o.v. 2005 met ruim de helft toegenomen. De resultaten voor 2007 lijken wat minder dan 
verwacht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verslechterde economische situatie door 
de sluiting van de goudmijn. 
 
Onderwijs 
Op het gebied van het onderwijs kent Nicaragua grote problemen. In veel plaatsen, zoals in 
La Libertad, gaan honderden kinderen niet naar school. In samenspraak met het ministerie 
van onderwijs en de lokale actoren wordt bezien hoe deze kinderen de komende jaren 
kunnen worden opgenomen in het reguliere basisonderwijs.  
Zij hebben daartoe zeven strategieën bedacht: 
1. Verbeteren van de infrastructuur 
2. Meer leerkrachten beter opleiden 
3. Maaltijdverstrekking op scholen 
4. Gratis schoolpakketten voor de armste kinderen 
5. Meer en beter didactisch materiaal 
6. Scholing voor ouders 
7. Programma's voor werkende kinderen / kinderarbeid tegengaan. 
 
In afwachting van een investeringsplan voor het onderwijs uit La Libertad, waarbij 
millenniumdoel 2 centraal staat, heeft DOS in samenspraak met de gemeente Doetinchem 
een bedrag van 20.000 euro onder voorwaarden beschikbaar gesteld. 
 
Partnerorganisatie FCJUNTOS in La Libertad  
Niet alleen aan de institutionele versterking van het gemeentebestuur, maar ook aan de 
versterking van de bestuurlijke capaciteit van onze partnerorganisatie FCJUNTOS in La 
Libertad is door DOS bijgedragen. Zo  brengen Nicaraguaanse medewerkers van het 
LBSNN-kantoor in Managua periodiek een bezoek aan La Libertad met als doel de 
individuele medewerkers van FCJuntos bij te staan in en te coachen voor hun taak. 
Koppeling hiervan aan het hiervoor beschreven gemeentelijke beleidsplan is daarbij 
uitgangspunt, evenals oriëntatie op een of meer millenniumdoelen vanwege ruimere 
beschikbaarheid van fondsen en subsidies. In oktober 2007 liep dit project af. De 
eindrapportage bevat een sterkte-zwakteanalyse en een activiteitenplan voor institutionele 
versterking, een grotere rol bij de coördinatie van de diverse actoren in La Libertad en meer 
burgerparticipatie. 
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Naast deze versterking van de bestuurlijke capaciteit blijft FCJuntos onze aangewezen 
partner voor concrete, veelal kleinschalige projecten en programma’s, ook in 2007. Zie 
hiervoor de verslagen van de werkgroepen. 

ASAMBLEA GENERAL FCJ 

JUNTA DIRECTIVA
 

Proyectos y comisiones 
 

Participación Ciudadana 
Mario Lazo  González 

Fortalecimiento Institucional 
Jamileth Mirando Janson 

Comedor Ancianos 
Maria del Carmen Laguna 

Farmacia VSM 
Maria del Carmen Laguna 

Past Mujer 
Maria del Carmen Laguna 

Comedor Infantil 
Maria del Carmen Laguna 

Viviendas 
Sergio Lazo González 

Educación 
Janery Kauffman Flórez 

Taller Mecánico  
Héctor Kauffmann 

Agricultura 
Héctor Kauffmann 

Cultura  
Jamileth Mirando Janson 

Deportes 
Oscar Benitez Garcia 

Salud 
Pedro Byron Blandon 

Junta Directiva 
 

Presidente:  Héctor Kauffmann  
   Hector.kauffmann@glencairn.com.ni 
   Tel: (505)5140068  

cel: (505)8357267 
Vicepresidente Sergio Lazo González 
   Sergiolazog@hotmail.com 
   Tel: (505)5140078 

 cel: (505)6639804 
Secretaria:  Janery Kauffman Flórez 
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Verslag huizenproject 
Het derde project huizen Vivienda III is in 2007 afgerond. Totaal zijn er nu 22 woningen 
gebouwd.  20 stuks, mede door de steun van Sité en MVO Projecten uit Doetinchem en twee 
woningen die uit de opbrengsten huurkoop werden gefinancierd. 
 
In 2008 zal er opnieuw een projectaanvrage zijn – financiële steun is reeds toegezegd – 
doch door sterk gestegen materiaal/transportkosten zijn de huizen ca. 25% duurder 
geworden . 
Om deze meerkosten te dekken zijn wij nog op zoek naar sponsoren. 
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Xplore 
 
Het bestuur van DOS onderzocht de mogelijkheid om in 2008 deel te nemen aan het 
programma Xplore. Dit programma is een goede uitbreiding van het bewustwordingsproces 
met betrekking tot de campagne Stedenband en Millenniumdoelen. 
 
Xplore is een subsidieprogramma voor jongeren tussen 12 en 30 jaar. Via Xplore kunnen 
jongeren uitwisselingen opzetten en stage lopen in ontwikkelingslanden, om zelf te zien hoe 
het daar toegaat. Om te zien waarom ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. En om die 
boodschap door te geven aan andere Nederlanders. Want deelnemende jongeren 
verplichten zich om na hun verblijf in het ontwikkelingsland in Nederland hun bevindingen te 
delen. 
Xplore is een programma van het ministerie van buitenlandse zaken. Het wordt uitgevoerd 
door het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met Plan Nederland. 
 
DOS wil een stage of uitwisseling organiseren met jongeren in La Libertad. Daartoe heeft 
DOS vijf Doetinchemse scholen, van vmbo tot hbo, benaderd. Er is veel belangstelling bij de 
leerkrachten. De leerlingenwerving start in december 2007 en de subsidieaanvraag wordt 
voorbereid.  
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Nicaraguaanse muurschilder op het Metzocollege 
 
Henry Jafeth Escalante Morales heeft op uitnodiging van DOS van 1 tot 5 oktober 2007 op 
vmbo-school Metzo-college in Doetinchem een muurschilderproject begeleid.  
Er zijn 5 panelen beschilderd, daaraan hebben 19 leerlingen meegewerkt van het 3de en 4de 
leerjaar die tekenen in hun pakket hebben. Inke van Dijk, docent CKV, had de coördinatie. 
De leerlingen hadden deze week vrijstelling van de andere vakken, zodat ze van 8.30 uur tot 
14.30 uur aan de schilderingen konden werken. Het schilderwerk wordt beoordeeld als deel 
van het eindexamen. 
Docente Inke van Dijk had voor de andere leerkrachten een lespakket samengesteld over de 
millenniumdoelen, de muurschilders in Nicaragua en de stichting Doetinchem en 
Ontwikkelingssamenwerking, zodat zij daar in hun lessen aandacht aan konden geven. In de 
kantine van de school was deze maand een vitrine ingericht met foto’s en voorwerpen uit 
Nicaragua.  
 
Thema millenniumdoelen 
De eerste dag zijn de thema’s besproken en zijn schetsen gemaakt door de leerlingen. Er is 
gekozen voor 4 thema’s: alle kinderen naar school, gezondheid voor iedereen, gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen met het oog op AIDS, behoud van de natuur en schoon 
drinkwater. Dinsdag kwam er een filmploeg van de Graafschap-tv langs die opnames 
maakten en een interview afnamen met één van de leerlingen. ‘s Avonds is dit ieder uur 
uitgezonden op de plaatselijke tv.  
Donderdag kwam een fotograaf en verslaggever van De Gelderlander langs en een 
verslaggever van de Zondagskrant. Vrijdag stond er een mooie grote kleurenfoto van Jafeth 
met een paar leerlingen op de eerste pagina van het regiokatern in de krant en een goed 
verhaal en ook de zondagskrant had een goed bericht met kleurenfoto. 
 
Er zijn vier voorstellingen gemaakt; één lang paneel van 5 bij 1.50 meter en drie panelen van 
2.50 bij 1.50 meter. De panelen worden op verschillende plaatsen in de school opgehangen.  
 
Op vrijdag was de onthulling van de schilderijen in de kantine van de school voor de 
leerlingen, leerkrachten en een aantal genodigden, waaronder de loco-burgemeester, de 
ambtenaar belast met internationale betrekkingen, enkele collega’s van andere scholen voor 
voortgezet onderwijs in Doetinchem en een afvaardiging van de stichting DOS (stedenband 
Doetinchem - La Libertad).  
Loco-burgemeester Koos Kuiper verrichtte de opening. Hij hield een zeer enthousiaste 
toespraak  en een warm pleidooi voor meer betrokkenheid voor de problematiek in de wereld 
en de millenniumdoelen. Daarna kreeg Jafeth het woord en heeft hij uitgelegd hoe het 
schilderen in zijn werk is gegaan. Graafschap-tv was weer aanwezig met een verslaggever 
en een cameraman; er is o.a. een interview met Jafeth opgenomen dat vrijdagavond is 
uitgezonden.  
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Vrijwilligersbeleid 
 
Dankzij de inzet van een dertigtal vrijwilligers in en buiten de hiervoor genoemde vijf 
werkgroepen is DOS erin geslaagd ook in dit verslagjaar daadwerkelijke inhoud te geven aan 
een groot aantal projecten. Deze projecten worden nader omschreven in de navolgende, 
afzonderlijke verslagen van de werkgroepen en projectrapportages.  
 
Voor ondersteuning op het gebied van pr heeft het DB eind 2007 gesprekken gevoerd met 
Maike Weenink, communicatie-adviseur bij woningcorporatie Sité. Zij zal vanaf juli 2008 
actief voor DOS gaan werken. Het vinden van een opvolger van de huidige secretaris was 
moeilijk. Het bestuurslid J.J. (Anneke) van der Haar heeft zich eind 2007 bereid verklaard de 
functie van secretaris per 2008 over te nemen.  
 
Verbetering van de interne en externe communicatie en informatieverstrekking is ingezet met 
een informatiedag voor de DOS-vrijwilligers op 3 februari 2007 in Hart van Doetinchem. Daar 
presenteerden de werkgroepen de stand van zaken met betrekking tot hun projecten. 
Tevens namen we afscheid van H.E. Doedens als voorzitter van DOS.  
 
In september 2007 werd deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt, georganiseerd door de 
Vrijwilligerscentrale Doetinchem in de Catharinakerk. Deze matig bezochte markt heeft geen 
nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Via een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente 
Doetinchem en via-via meldden zich wel enkele vrijwilligers aan. Regelmatig worden 
vacatures in het vrijwilligersbestand van bestuur en werkgroepen nu ook via de website en 
andere publicaties van de vrijwilligerscentrale onder de publieke aandacht gebracht. Voor de 
campagne Stedenband en Millenniumdoelen zullen we in 2008 actief op zoek gaan naar 
nieuwe vrijwilligers met name uit het bedrijfsleven en het onderwijs. 
 
 
Sponsoren en donaties 
 
Ook dit verslagjaar mocht DOS zich gesteund weten door talrijke instellingen, bedrijven en 
particulieren uit de Doetinchemse samenleving. Nieuwe contacten zijn gelegd met enkele 
serviceclubs, de wereld contactgroep in Wehl en de wereldwinkel in Doetinchem. 
 
Tot slot, een woord van dank aan allen die als vrijwilliger in onze organisatie hun steentje 
hebben bijgedragen aan een DOS-jaar dat staat! 
 
 
Bestuur DOS, 
Anneke van der Haar, secretaris.  
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Werkgroep Cultuur 
 
Samenstelling werkgroep 

*  Dide Wijnands (voorzitter en lid algemeen bestuur) 
*  Lidwine van Iersel 
*  Paul Putto 
*  Maria van der Gulik  (vanaf september) 

De contacten worden onderhouden door middel van vergaderingen, via de e-mail en 
telefoon. 
 
Project ‘Libreria’ 
Het in 2006 afgeronde project op de pc basisschool De Haven heeft ruim voldoende geld 
opgeleverd om de  kleine school-/kantoorboekhandel, de ‘Libreria’ in La Libertad op te 
zetten. De werkgroep Cultuur heeft de verdere bemoeienis met dit project overgedragen aan 
de werkgroep Onderwijs 
 
Fototentoonstelling in het Borghuis 
Eind 2006 zijn de eerste contacten gelegd met een medewerker van het sociaal-cultureel 
eetcafé Het Borghuis, om in 2007 gebruik te kunnen maken van de gelegenheid in het café-
restaurant foto’s van La Libertad te exposeren. De hele maand april 2007 heeft de 
fototentoonstelling de wanden opgevrolijkt met kleurrijke afbeeldingen, die een aardig beeld 
gaven van onze zusterstad en zijn bewoners.  
Er waren flyers neergelegd met uitgebreide informatie over DOS en op de tafels stonden 
fotolijsten die elk zes foto’s van La Libertad bevatten, ook weer voorzien van de nodige 
informatie. Zo konden alle gasten uitgebreid kennis maken met het werk van onze stichting.  
Het personeel was zo enthousiast dat het besloot de inhoud van de fooienpot van die maand 
ter beschikking te stellen aan DOS. Deze gift was meer dan welkom: een deel van het geld is 
besteed aan maaltijden voor de Comedor Infantil, de dagopvang van kinderen van 3 tot 7 
jaar uit de allerarmste gezinnen, en een deel is gegaan naar het schooltje voor geestelijk 
gehandicapte kinderen. Beide instellingen konden het geld goed gebruiken 
 
De Gelderse Wereldatlas  
Op verzoek van COS is de berichtgeving van DOS, die te vinden is in de nieuwsbrief van de 
Gelderse Wereld Atlas, bijgewerkt (www.geldersewereldatlas.nl), zodat iedereen die de site 
opent de nieuwste informatie kan lezen.   
 
Muurschilders  
Elk jaar wordt er door het LBSNN aan alle aangesloten stedenbanden gevraagd of zij 
gebruik willen maken van de mogelijkheid mee te doen aan het muurschilderproject. Het 
uitnodigen van muurschilders uit Nicaragua is een goede vorm gebleken om jongeren te 
betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en zo ook bij de activiteiten van de stedenbanden. 
De tournee moest, evenals het jaar daarvoor, opnieuw in het teken staan van de 
millenniumdoelstellingen. Twee ervaren Nicaraguaanse  kunstschilders waren uitgenodigd 
om het maken van de muur/paneelschilderingen in de verschillende steden te begeleiden. 
Doetinchem doet om het jaar mee en dit jaar was het weer zo ver.  
Samen met de werkgroep kerken heeft de werkgroep cultuur de nodige activiteiten ontplooid 
om dit project te kunnen realiseren. Het grote probleem is altijd weer het vinden van een 
goede locatie. Via Inke van Dijk, lerares Culturele en Kunstzinnige Vorming aan het 
Metzocollege, konden de activiteiten plaatsvinden op deze VMBO school. In samenwerking 
met mevr. Van Dijk en de kunstschilder Henry Jafeth Escalanta Morales is er een mooi 
programma uitgevoerd.  
Onder hun stimulerende begeleiding hebben zo’n 16 tot 20 leerlingen van de school een 
week lang gewerkt aan 5 grote panelen, waarop een tafereel werd afgebeeld dat te maken 
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had met de millenniumdoelen. Bovendien werd er in de klassen zoveel mogelijk aandacht 
besteed aan allerlei onderwerpen die te maken hadden met dit project. Om een idee te 
krijgen van Nicaragua en La Libertad was er in en om de vitrine in de hal van de school een 
tentoonstelling ingericht. Op vrijdag 5 oktober werd het kunstwerk onder grote belangstelling 
van de leerlingen, leraren en genodigden onthuld door de wethouder van cultuur, de heer W 
Kuiper. Daarna kregen de vijf panelen een plek aan verschillende muren in de school, zodat 
niet alleen de wanden werden opgevrolijkt, maar men ook  steeds weer herinnerd wordt aan 
de in het jaar 2000 opgestelde millenniumdoelstellingen. 
Het hele project was een groot succes.    
   
Amphion 
Gelijktijdig – eind september/begin oktober -  was in Amphion een maand lang een 
uitgebreide fototentoonstelling te bewonderen, die, net als die in het Borghuis, een goed 
overzicht gaf van onze zusterstad La Libertad. Door middel van de  informatieve flyers 
konden de theaterbezoekers een duidelijk beeld krijgen van de werkzaamheden vanuit 
Doetinchem ten gunste van dit stadje, dat voorlopig onze steun nog goed kan gebruiken.  
 
PR  
Aan alle bovengenoemde activiteiten is in de pers ruimschoots aandacht besteed, zodat de 
Stichting DOS dit jaar weer eens goed in de belangstelling heeft gestaan.  
 
Tot slot 
In oktober heeft mevrouw Wijnands haar laatste DOS-vergadering bijgewoond. Bijna 11 jaar 
heeft ze zich met veel plezier ingezet om een steentje bij te dragen aan het werk van de 
stichting.  
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Zusterstad van Doetinchem in beeld 
 

Dide Wijnands van de stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking met een van de foto’s uit 
La Libertad. foto Theo Kock 
 
Foto’s uit La Libertad sieren de wanden van Het Borghuis. 

 
DOETINCHEM – Een betere plek 
voor een foto-expositie van de 
stichting Doetinchem en OntwikkelingSamenwerking 
(DOS) is bijna niet denkbaar. Het Doetinchemse Borghuis 
heeft net als DOS ‘sociaal’ en ‘solidariteit’ hoog in het 
vaandel staan. In dit sociaal-cultureel eetcafé aan de Korte 
Kapoeniestraat zijn tot 
eind april foto’s te zien met één gemene 
deler: La Libertad in Nicaragua, zusterstad van 
Doetinchem. De foto’s geven een goed beeld 
van het leven van alledag in La Libertad. 
De wasvrouwen, de schooltjes, het openbaar vervoer: alles 
wordt getoond zonder opsmuk, 
zonder fratsen. De foto’s zijn gemaakt door leden van de 
werkgroep cultuur van DOS. Woordvoerster Dide Wijnands 
wijst op een foto van een oude, krakkemikkige schoolbus. 
„Ze liggen er meer onder dan dat ze er in zitten.” DOS 
hoopt door middel van activiteiten als deze expositie de 
inwoners van Doetinchem bij haar werk te betrekken. Want 
ondanks het feit dat DOS al meer dan zestien jaar een 
hechte band onderhoudt met La Libertad, is hulp in deze 
arme gemeente nog steeds hard nodig. „We timmeren 
regelmatig aan de weg, maar het kan niet genoeg zijn”, 
benadrukt Wijnands. Als voorbeeld van een van de 
projecten waarmee DOS de leef- 
omstandigheden in La Libertad wil verbeteren, noemt 
Wijnands Soy Nica, een project waarmee 

alleenstaande vrouwen na scholing een klein krediet 
ontvangen om een bedrijfje te beginnen. „Bijvoorbeeld 
honderd dollar om een winkeltje te beginnen. Als het loopt,  
 
moeten ze het krediet terugbetalen, maar ze mogen dan 
ook weer nieuw lenen. Ook is er een naaiatelier opgezet.  
 
Daar worden onder andere schooluniformen gemaakt. Die 
kunnen ze lenen. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat 
de uniformen worden doorverkocht. 
”Zonnepanelen voor scholen op het van elektriciteit 
verstoken platteland, maaltijdvoorziening en opvang voor 
arme ouderen, huizenbouw,kinderdagverblijven en 
werkplaatsen: de lijst van DOS is lang. Op de foto-expositie 
is duidelijk te zien dat de 13.000 inwoners van het stadje 
Libertad en de omliggende plattelandsnederzettingen wel 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Hoofdstraat, 
de enige verharde weg in La Libertad, vormt een schril 
contrast met de modderige paadjes waarop muilezels het 
aangewezen vervoermiddel zijn. Toch is het niet allemaal 
kommer en kwel. De foto’s tonen ook het andere Libertad. 
Wijnands: „Het is een prachtig land met een heerlijke 
cultuur.” 
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Werkgroep gezondheidszorg  
  
Samenstelling werkgroep 

• Wouter Koops 
• Frans Langeveld 
• Sensi Garcia 
• Joop Smit 

 
 
Door ziektes is de werkgroep het grootste deel van 2007 niet actief geweest. 
In november zijn we weer gestart met regelmatige bijeenkomsten van de werkgroep. 
 
In het eerste deel van 2007 is een deel van het salaris van de laborant betaald en is er een bedrag 
overgemaakt voor reparatie van de ambulance. 
Wij zijn begonnen met het inventariseren van de problemen en vragen vanuit La Libertad. Omdat 
wij er erg moeilijk zicht konden krijgen, is besloten dat een aantal van ons direct contact gaat 
maken met de betrokkenen in La Libertad 
Zover waren wij begin 2008. Intussen zijn we weer regelmatig bij elkaar geweest. 
 
 

Dokter Blandón is er erg blij mee dat de ambulance weer goed funktioneert! 
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Werkgroep Kerken 
 
Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken: 
• Anneke van der Haar, Protestantse Gemeente Doetinchem (voorzitter, lid van het algemeen 

bestuur) 
• Maria van der Heiden, R.K. Kerk 
• Walter Rovers, R.K. Kerk,diaconaal werker OLV Parochie. 
 
De werkgroep heeft in 2007 acht keer vergaderd. Daarnaast zijn subgroepjes bij elkaar geweest 
om brieven en persberichten te schrijven en om voorlichtingspanelen samen te stellen. 

Projecten in Nicaragua 
De werkgroep DOS-Kerken heeft contacten met de R.K. parochie Virgen de la  Luz in La Libertad. 
De contacten lopen via Maria del Carmen Laguna Suarez en padre Paul Oporto. Maria del Carmen 
heeft ook zitting in FC Juntos. Maria del Carmen ontvangt elke maand $150 voor haar 
werkzaamheden t.b.v. de projecten. Deze vergoeding valt onder het werk voor FC Juntos en wordt 
daarom door DOS- Algemeen verstrekt. 
Projecten op 1 januari 2007: 
• Comedor Infantil 
• Soy Nica 
• La Pastoral de la Mujer 
• Ancianos Pobres 
• Venta social de medicamentos(VSM) Sociale verkoop van medicijnen. 
 
Comedor Infantil 
Dagopvang voor kinderen van de allerarmste gezinnen van 3 tot 7 jaar. De kinderen krijgen 
kleuteronderwijs en ontvangen een beker melk en een warme maaltijd. Het kleuteronderwijs wordt 
door de overheid betaald. Bij het overgaan naar de basisschool ontvangen de kinderen een 
schooluniform. Als de kinderen geen uniform hebben mogen ze geen onderwijs volgen. De 
werkgroep ondersteunt het werk van de Comedor Infantil door bijdragen aan:                                       
• Verbruiksmateriaal voor het kleuteronderwijs: $ 250 
• Medicijnen: $100 (cash in augustus 2007) 
• Uniformen voor de kinderen die naar het basisonderwijs gaan: $ 300 
• De warme maaltijd: $2940 ($2400 + $540 cash in augustus 2007) 
 
Vanaf 2004 stelt de werkgroep DOS-Kerken zich garant voor de maaltijdvoorziening. Het gaat om 
een bedrag van ongeveer $ 240 per maand. Ten behoeve van de maaltijden voert de werkgroep 
de actie “Vrienden van de Comedor Infantil”, een groep donateurs , waarbij de familie Dahlsberg 
uit Zweden zich heeft aangesloten. In 2007 hebben de Vrienden van de Comedor Infantil 807 euro 
bijeengebracht. Daarnaast ontvingen we  1481,46 euro van de familie Dahlsberg en 250 euro uit 
de fooienpot van Het Borghuis. 
 
Soy Nica 
In 1999 is het Soy Nica project van start gegaan. Het project stond in januari 2007 stil,het 
terugbetalen ging heel moeizaam en het is te veel werk voor één persoon. Het geld voor de 
scholing is overgeheveld naar la Pastoral de la Mujer. Het project wordt bij FC Juntos 
ondergebracht. Er zullen nieuwe wegen gezocht worden om het microkrediet weer nieuw leven in 
te blazen. 
 
La Pastoral de la Mujer 
Het project is een atelier waar vrouwen het naaien van kleding en andere handvaardigheden leren, 
o.a. met een semi-industriële naaimachine. Ze maken ook de uniformen van de kinderen van de 
Comedor Infantil die naar de basisschool gaan. Het project is in 2007 afgerond en nu 
zelfvoorzienend. Maria del Carmen begeleid het project nog wel. 
 



 21

Ancianos Pobres 
Dit project is een maaltijdvoorziening, met gelegenheid tot sociaal contact en activiteiten voor 30 
zeer arme ouderen, vijfmaal per week in de ruimte van de Comedor Infantil. Het project is in 
januari 2006 gestart. De kosten voor de maaltijden bedragen $156 per maand. Sensire De Drie 
Beken heeft zich voor drie jaar garant gesteld voor de helft van het gevraagde bedrag. De 
contacten met Sensire lopen via ds. Jaap van Sloten. 
 
Venta social de medicamentos (VSM): sociale verkoop van medicijnen 
Er is een sociale apotheek opgericht voor La Libertad en drie buurtschappen. Het doel is goedkope 
geneesmiddelen van goede kwaliteit te verkopen. Het is voor de arme bevolking moeilijk om aan 
medicijnen te komen. In het gezondheidscentrum zijn ze vaak niet voorradig en bij de commerciële 
apotheken in de stad zijn ze te duur. Voor de start van dit project is eenmalig een bedrag van 
$1500 overgemaakt. Verdubbeling van het bedrag door KPA-fonds is aangevraagd. Ondertussen 
is men begonnen met de uitgifte van de medicijnen. Na de start is dit project zelfvoorzienend 
geworden. Maria del Carmen blijft het project wel begeleiden. 
 
Bezoek aan La Libertad 
In augustus 2007 heeft Anneke van der Haar tijdens vakantie in Midden-Amerika een bezoek 
gebracht aan La Libertad en de projecten van DOS-Kerken bezocht. Een kort verslag leest u 
elders in dit jaarverslag. 
 
Activiteiten Doetinchem 
• Er is een nieuwsbrief voor de donateurs voor de Vrienden van de Comedor Infantil uitgegaan. 
• Briefwisseling met Maria del Carmen in La Libertad. 
• Briefwisseling met de familie Dahlsberg in Zweden. 
• Berichten in de verschillende kerkbladen. 
• Gesprek met de Raad van Kerken over de werkzaamheden van de werkgroep. 
• Contacten met Sensire De Drie Beken. 
• Voorbereiding voor de oecumenische dienst in januari 2008. 
• Kerstwensen en missie- en zendingskalenders verstuurd aan Maria del Carmen, Padre Oporto 

en Theo Klomberg. 
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Werkgroep Landbouw 
Algemeen 
De DOS- werkgroep landbouw eindigde dit verslagjaar met 4 leden, te weten Voorzitter Bert Knol 
(ook lid algemeen bestuur) en de leden Riet Berndsen, Henk Oldenhave en Ger van den Assem. 
Afscheid werd genomen van Wim Schuurman en Nico Wiendels. Riet Berndsen droeg het 
voorzitterschap over aan Bert Knol. In 2007 werd maar 1 keer vergaderd, waarbij de verandering 
van de organisatie structuur en werkwijze van DOS centraal stond. 
 
Tijdens de bespreking van de DOS-delegatie in september 2004 is Hektor Kaufmann  als onze 
contactpersoon en als projectmanager voor de veehouderij benoemd door FCJuntos.  
In aansluiting op het werkbezoek van de DOS-delegatie, werd in oktober 2004 door Hektor 
Kaufmann een projectvoorstel ingediend met als belangrijkste doelstellingen: scholing en training 
van de melkveehouders op het gebied van diervoeding en –gezondheid, hygiëne bij de 
melkwinning, productieverhoging en kwaliteitsverbetering in de melkveehouderij en bevordering 
van de fabriekmatige afzet van melk en melkproducten via de plaatselijke melkfabriek Alianza 
Nova S.A. Tevens werd in dit voorstel beoogd de deelnemende melkveehouders te ondersteunen 
met faciliteiten als zonnepanelen en waterpompen ter verbetering van de melkkwaliteit en 
melkhygiëne. 
Over dit voorstel heeft de werkgroep in 2006 meerdere malen overlegd, waarbij uiteindelijk een 
projectfasering is geformuleerd voor meerdere jaren. Het blijkt dat een dergelijk groots opgezet 
project tijd nodig heeft. Als werkgroep landbouw willen we maar al te graag dat e.e.a. snel z’n 
beslag krijgt, maar aan Nicaraguaanse zijde moet het gedragen worden. Daar gaat tijd overheen, 
veel tijd. Van onze kant zijn er aanbevelingen gedaan die er toe kunnen leiden dat er in de 
melkveehouderij vooruitgang geboekt kan worden. 
De financiële middelen, verkregen via een onderwijsproject zijn nog steeds gereserveerd voor de 
productie van 3 waterpompen t.b.v. het melkveehouderijproject. De bedoeling is dat deze pompen 
in de “taller” (werkplaats) gemaakt zullen gaan worden, om zo ook de economische situatie te 
verbeteren. 
In 2005 werd hard gewerkt aan een projectvoorstel voor. het verstrekken van krediet aan inwoners 
van La Libertad om volkstuinen (Huertos Familiares) aan te leggen. In 2006 zou dit project starten, 
waarbij (grote) gezinnen krediet verstrekt zouden krijgen voor aanschaf van groentezaden en 
pootgoed voor de aanleg van een moestuin. In dit verslagjaar werd dit project definitief afgeblazen 
door FC Juntos vanwege ingebrachte bezwaren door een milieu organisatie in Nicaragua: de 
grond blijkt niet geschikt voor het telen van te consumeren gewassen. 
 
Afscheid van voorzitter Riet Berndsen en bestuursleden Wim Schoemaker en Nico 
Wiendels 
Binnen de werkgroep ‘oude stijl’ was Riet sinds jaar en dag de gezichtsbepalende factor van de 
werkgroep. Vanaf het ontstaan van DOS was zij bij Landbouw betrokken, waarbij zij allengs 
uitgroeide tot een voorzitter met verstand van zaken en een grote dossierkennis, gepaard gaand 
aan een niet aflatend enthousiasme en doorzettingsvermogen. Helaas moest zij besluiten door 
ziekte van haar en haar man Harry het voorzitterschap over te dragen. Van Riet werd afscheid 
genomen als voorzitter van de werkgroep en als lid van het algemeen bestuur tijdens een 
vrijwilligersbijeenkomst in Het Hart van Doetinchem. 
Ook Nico Wiendels en Wim Schoemaker hebben jarenlang hun steentje bijgedragen aan onze 
werkgroep, waarbij beiden hun verworven kennis en ervaring in hun beroep hebben ingebracht in 
het streven de landbouw in Nicaragua op een hoger plan te brengen. Beiden, zij het om 
verschillende redenen, besloten hun schaars beschikbere tijd te besteden aan het eigen bedrijf. 
Binnen de werkgroep werd de afspraak gemaakt om in een ‘onder ons’ bijeenkomst aandacht aan 
dit afscheid te schenken. 
Tot slot: in hoeverre werkgroep landbouw een rol kan vervullen bij de realisatie van PIT 1 voor het 
hoofdstuk Ontwikkeling van de landbouw, is nog niet te overzien. Maar de werkgroep kijkt 
reikhalzend uit naar het moment dat een beroep wordt gedaan op haar aanwezige deskundigheid. 
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Werkgroep Onderwijs 
 
Samenstelling van de werkgroep 
Jeanne Beerling : Ludgercollege, voorzitter en lid A.B. 
Gerrie Hermsen : Ludgercollege 
Mart Hopmans : Graafschapcollege 
Riek Jonker  : Graafschapcollege 
Bea Koolschijn : Metzocollege 
 
Algemeen 
In juni 2007 is afscheid genomen van Riek Jonker. Zij stopt met werken en gaat zich met andere 
zaken bezighouden. We zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. We 
hebben tijdens een etentje afscheid van haar genomen. Het is prettig dat we met Mart Hopmans 
nog een vertegenwoordiger van het Graafschapcollege hebben. 
Zoals al uit het voorwoord van dit jaarverslag blijkt, is er in 2007 achter de schermen heel veel 
gebeurd. Voorbereiding van Caminando Juntos, verandering van aanpak  en organisatie kost veel 
tijd. Het levert ook hier en daar ( ook  letterlijk hier en daar!) misverstanden op en die zijn niet zo 
snel de wereld uit geholpen.  
 
In La Libertad is intussen gewerkt aan een onderwijsscan en daaruit zullen actiepunten 
geformuleerd worden. Die acties zijn erop gericht dat in 2015 alle kinderen in La Libertad naar 
school gaan. 
 
Tijdens een bijeenkomst van de stedenbanden in Wageningen in het najaar werd door de LBSNN 
nog eens gewezen op de mogelijkheid van stages en uitwisselingen gesubsidieerd door het 
ministerie van Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking (via Xplore).  Zeker met het oog 
op Caminando Juntos - er moet in Doetinchem een groot draagvlak voor onze activiteiten in La 
Libertad worden gecreëerd - een optie die we moesten gaan onderzoeken. Dat hebben we gedaan 
met een klein groepje. We hebben contact gezocht met de volgende scholen: 
Iselinge,Graafschapcollege, Metzocollege, AOC (Vmbo en Mbo), en het Ludgercollege. 
Op al deze scholen in Doetinchem hebben we contactpersonen waardoor we snel konden 
inventariseren of er draagvlak was voor een stage of uitwisseling met La Libertad.  
Toen dat er bleek te zijn, hebben we besloten om van alle betrokken scholen 2 leerlingen mee te 
laten gaan. Er was daarnaast ruimte om jonge docenten, tot 30 jaar, als deelnemer te werven. De 
subsidieaanvraag is geschreven en op tijd ingediend. 
De selectie zal in januari 2008 plaatsvinden. Op dit moment is het voor 90% zeker dat we de 
subsidie krijgen. We verwachten er veel van! 
 
Activiteiten in Doetinchem 
Er zijn in 2007 geen acties gevoerd voor projecten in La Libertad. Het was belangrijk om eerst alles 
goed af te handelen en dat was met het oog op Caminando Juntos niet meteen duidelijk hoe dat 
moest. Er lagen nog een paar projecten op de plank en die zijn uiteindelijk opgenomen in het 
programma van Caminando Juntos. Dat betekent dat er géén Librería komt en dat ook de 
aanvragen voor keukenspulletjes en sportartikelen komen te vervallen. Dat lijkt jammer maar is het 
uiteindelijk niet. Door het programma Caminando Juntos wordt het mogelijk om op een veel meer 
gestructureerde manier aan de ontwikkelingen in La Libertad te werken. Dat is alleen maar 
gunstig!   
De afhandeling van de 2e fase van het didactisch materiaal was in februari al rond. Het totale 
project bedroeg ruim $30.000!!  
Op de Open Dag van het St.-Ludgercollege heeft iedereen de foto’s kunnen zien. Er is ook een 
artikel geplaatst in het contactblad dat onder alle ouders wordt verspreid.  Hieronder is Janery 
Kauffman te zien die de drijvende kracht is achter de onderwijsprojecten in La Libertad en rechts 
een groepje onderwijzers met hun nieuwe materiaal. 
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Het project is naar de subsidieverlener financieel en inhoudelijk verantwoord. 
Hieronder een gedeelte uit de verantwoording naar onze subsidieverstrekker toe: 
 
 
 

Wat was het probleem op de schooltjes? 
Het lesgeven op een schooltje aan kinderen van 6 tot 12 jaar , samen in een klas, is erg 
moeilijk als je nauwelijks materiaal hebt. De lessen zijn niet uitdagend er is geen 
mogelijkheid zelf iets te onderzoeken of zelfstandig te werken. Er is in het materiaal geen 
doorgaande lijn. Het niveau van de onderwijzers is niet hoog. Dat maakt het extra moeilijk. 
Het rendement is laag en teveel kinderen komen niet ( 5%) of haken vroegtijdig af. Het % 
kinderen dat de basisschool afmaakt is laag en dat betekent dat die kinderen te weinig 
basiskennis hebben om goed te kunnen functioneren en voor een vervolgopleiding, van wat 
voor niveau dan ook, verloren zijn!   
 
Wat was de verwachting van het project volgens de projectcoördinator in La Libertad? 

• Aanzienlijke verbetering van het onderwijs in de klas  
• Ondersteuning  voor de onderwijzers  
• Verbetering van het rendement  
• Actievere betrokkenheid van de leerling in de klas. 
• Grote hulp bij lees- en schrijfontwikkeling 
• Betere motivatie door meer variatie en uitdaging 
• Aantal  leerlingen dat de school vroegtijdig verlaat vermindert 

 
 
Is nu na deze twee jaar concreet resultaat zichtbaar/ merkbaar? 

• Er is in ieder schooltje een minibibliotheekje samengesteld en er zijn goede 
leerboeken aangeschaft. Daarnaast is ook materiaal voor een soort handenarbeid 
aangeschaft. De leerlingen en de onderwijzers zijn erg enthousiast  

• De boeken zijn actueel wat onderwerpen én didactiek betreft en kunnen daarom nog 
heel wat jaren mee 
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• De onderwijzers geven aan dat de leerlingen veel enthousiaster zijn, dat er veel 
dynamischer gewerkt wordt en dat ze zelf ook meer plezier in het lesgeven hebben 
gekregen 

• De klaslokalen zijn een betere leeromgeving geworden 
• Leerlingen die dat vroeger niet deden, gaan nu wél lekker lezen  
• De onderwijzers verdiepen zich inhoudelijk meer op de lesstof 
• Er zijn meer mogelijkheden om de kinderen voor te bereiden op het leven na de 

school. 
 

 
We waren aanwezig op de vrijwilligersmarkt op 22 september en we zijn actief betrokken geweest 
bij de begeleiding van de muurschilder die in september op het Metzocollege heeft gewerkt. 
 
Activiteiten in La Libertad 
Het didactisch materiaal dat door acties van leerlingen van het St.-Ludgercollege in 2 fases bij 
elkaar is geklust is gekocht, verdeeld en vervoerd naar de diverse rurale schooltjes.  
Er is een onderwijscommissie samengesteld die een uitgebreide scan van de onderwijssituatie in 
la Libertad heeft gemaakt. Zo is in beeld gebracht hoeveel kinderen er nu precies naar school 
gaan en hoeveel niet. De oorzaken van schoolverzuim zijn uitvoerig beschreven. De huisvesting, 
kwaliteit van onderwijzers en bereikbaarheid is in kaart gebracht. Het rapport is het uitgangspunt 
voor onderwijsbeleid dat gemaakt gaat worden in La Libertad. Doel is om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren en om ervoor te zorgen dat straks alle kinderen naar school gaan. Dat is 
een geweldige investering voor de toekomst. Immers goedopgeleide jongeren zijn hard nodig om 
ervoor te zorgen dat het land zich uiteindelijk zélf kan helpen zich verder te ontwikkelen. 
Vanuit dat beleid zullen actiepunten geformuleerd worden die dan met het programma Caminando 
Juntos gerealiseerd zullen gaan worden. 
 
Plannen 
In 2008 moet er hard gewerkt worden om Caminando Juntos een succes te laten worden. Daar 
zijn al onze activiteiten op gericht. Het draagvlak moet worden versterkt en we hopen dat met 
name de reis van de groep jongeren (Xplore) daar een steentje aan kan bijdragen. 
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Aan het bestuur van Stichting  
Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking 
 
Postbus 9020 
7000 HA DOETINCHEM 
 
 
 Doetinchem, 9 april 2008 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij breng ik u verslag uit van mijn werkzaamheden betreffende de jaarrekening 2007 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 
Gedurende het boekjaar is door de stichting  € 7.369 meer bestemd dan ontvangen. Dit 
bedrag is ten laste gebracht van de reserveringen algemeen.
 
Financiële positie 
De reserveringen algemeen belopen op 31 december 2007  € 2.283 (vorig jaar  € 9.651). 
 
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 
 
  2007            2006          
 
    €       €    
Activa 
 
Liquide middelen 
 Spaarrekening  25.787  50.876 
 Betaalrekening Fortisbank  13  13 
 Rekening courant Rabobank  4.369  8.927 
 Kas Doetinchem    -6 
  ---------  --------- 
  30.169  59.810 
  ======  ====== 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
 Reserveringen algemeen  2.283  9.651 
  
Voorzieningen 
 Ontvangsten met een last  25.557  49.659 
 
Lopende schulden (korter dan 1 jaar) 
 Diverse te betalen kosten  2.329  500 
  ---------  --------- 
  30.169  59.810 
  ======  ====== 
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Overzicht  B A T E N en L A S T E N 
 
  2007   2006  
 
 € €    € €     
 
Baten 
 
Subsidies  28.188  26.093 
KPA gelden  17.411  7.432 
Giften  9.129  32.531 
Verkopen  73 
Rente  910  592 
Onttrekking aan voorzieningen  45.191  20.292 
  ----------  ---------- 
  100.902  86.940 
Lasten 
 
Projecten 77.256  25.164 
Voorlichting 425  114 
Niet rechtstreeks toe te rekenen kosten 9.500  4.682 
Toevoeging aan voorzieningen 21.089  39.861 
 ---------  --------- 
  108.270  69.821 
  ----------  ---------- 
Af-/toename reserveringen algemeen  neg.     7.368  17.119 
   ======  ====== 
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Toelichting op de balans 
 
Liquide middelen € 30.169 (vorig jaar € 59.810) 
 
Deze post betreft kas en banktegoeden.  
 
Eigen vermogen € 2.283(vorig jaar € 9.651) 
 
Onder eigen vermogen wordt verstaan dat deel van de activa waarvoor nog geen 
verplichtingen zijn aangegaan. Dit bedrag is bestemd voor projecten die in voorbereiding zijn. 
Een negatief eigen vermogen betekent dat de eerste ontvangsten in het volgende jaar niet 
vrij te besteden zijn. 
 
reserveringen 
 
verloop reserveringen algemeen 
  2007  2006   
   €     €      
 
saldo 1 januari  9.651  neg.     7.468 
af-/toename volgens staat  
van baten en lasten  neg.        7.369  17.119 
  ---------  ------- 
saldo 31 december  2.283  9.651 
  =====  ==== 
 
 
 
Voorzieningen € 25.557 (vorig jaar € 49.659)  
 
De voorzieningen zijn gevormd uit baten waar aan een last is verbonden. Het verloop van de 
voorzieningen in 2007 is als volgt:
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 saldo   saldo 
 1 januari  toevoegingen  onttrekkingen 31 december  
 € €      €   € 
  
Kinderopvang 5.205 2.538 1.822 5.921 
Woningbouw 13.125 17.830 27.333 3.622 
Zonnepanelen 5.143   5.143 
Inrichting medisch centrum 2.310  2.310 
Rurale scholen 12.305  12.305  
Bibliotheek 2.750   2.750 
Bewustwording onderwijs 4.206   4.206 
Landbouw 2.150   2.150 
Ondersteuning ouderen 2.465 721 1.421 1.765 
Diversen  
 -------- --------- -------- -------- 
 49.659 21.089 45.191 25.557 
 ===== ===== ===== ===== 
 
Lopende schulden nog korter dan 1 jaar € 2.329 (vorig jaar € 500) 
 
 
diverse te betalen bedragen 
  2007  2006 
  €  € 
 
Administratie- en secretariaatskosten  2.000  500 
Diverse kosten  329 
  -------  ----- 
  2.329  500 
  =====  ===



 

 
 32

 
 
Toelichting op het overzicht baten en lasten 
 
  2007    2006   
  €       €     
Subsidies 
 
Gemeente Doetinchem  26.848  26.093 
Muurschildering  1.340   
  ---------  -------- 
  28.188  26.093 
  =====  ===== 
 
KPA-gelden 
 
Rurale scholen    5.582 
Ondersteuning ouderen    1.850 
Woningbouw  15.330 
Werkbezoek  2.081 
  ---------  ------- 
  17.411  7.432 
  =====  ==== 
 
Projecten 
 
Caminado Juntos  20.000 
Bezoek aan La Libertad  2.165 
Bezoek uit La Libertad  2.614  2.361 
Ondersteuning FC Juntos  5.539  910 
Comedor Infantil  1.822  2.500 
Onderwijs  11.420  15.480 
Muurschilderbrigade  959 
Medisch centrum  1.160  239 
Laborant  448 
Woningbouw  27.333 
Zonnepanelen    1.011 
Vacatiegelden    1.517 
Ondersteuning ouderen  1.421  1.046 
Diverse projecten  2.375  100 
  --------  --------- 
  77.256  25.164 
  =====  ===== 



 
 
Niet rechtstreeks toe te rekenen kosten 
 
  2007   2006  
  €     €    
   
 Scholing vrijwilligers  140  455 
 Communicatie  292  77 
 Vertalingen  55  325 
 Reiskosten  78  251 
 Vergaderkosten  875  253 
 Lidmaatschappen  3.000  2.031 
 Representatiekosten  380  144 
 Kosten vertegenwoordiger in La Libertad  850  475 
 Bankkosten  117  150 
 Accountants- en administratiekosten  3.500  500 
 Diversen  213  21 
  -------  ------- 
  9.500  4.682 
  ====  ==== 
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Inleiding 
 
In het DOS jaarverslag 2006 werd al geconstateerd dat - ondanks de goede verstandhouding 
en betrokkenheid van de gemeente Doetinchem bij de activiteiten van DOS - er stagnatie 
dreigde in het overleg op ambtelijk niveau over de internationale betrekkingen. Dit was met 
name gerelateerd aan de onderbezetting c.q. ongewisheid over de ambtelijke ondersteuning 
voor de portefeuillehouder.  Het bestuur van DOS heeft zich hierover in toenemende mate 
zorgen gemaakt. In het voorjaar van 2007 is zij mede daarom een interne discussie gestart 
op welke wijze de organisatie rondom de samenwerking met La Libertad in de komende 
jaren vorm zou moeten krijgen.  
In juni j.l. werd het bestuur van DOS er op geattendeerd, dat er vanuit de gemeente 
Doetinchem geen initiatief ontwikkeld werd om een meerjarenplan 2007-2010 in te dienen bij 
het LBSNN. Dit plan (Caminando Juntos) is noodzakelijk voor het verkrijgen van subsidie 
vanuit het ministerie van ontwikkelingssamenwerking (ca € 15.000 per jaar). Dit 
meerjarenplan en de subsidie waren  en zijn volgens het bestuur van DOS van wezenlijk 
belang voor de werkzaamheden van DOS en de gemeente Doetinchem op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Het bestuur van DOS heeft daarom bij gebrek aan ambtelijke 
capaciteit de subsidieaanvraag ingevuld. In afstemming met de burgemeester is vervolgens 
de aanvraag nog net op tijd ingediend. Inmiddels is bekend dat de aanvraag in principe is 
toegekend maar dat er nog een aantal aanvullende vragen zijn. Dat is niet verbazend gezien 
het korte tijdsbestek waarin een en ander is vormgegeven.  
Het DOS jaarverslag van 2006 geeft ook aan dat de gemeenten in Nicaragua werken aan 
het ontwikkelen van strategische beleidsplannen (o.a. PIT’s). Deze PIT’s  (Proyectos Integral 
Territorial oftewel integrale gebiedsgebonden economische ontwikkelingsprojecten ) zijn 
inmiddels uitgewerkt, maar voor de realisatie ervan is ondersteuning vanuit de Nederlandse 
partnergemeente Doetinchem onontbeerlijk. 
Als laatste ontwikkeling dient nog vermeld te worden dat de VNG namens de gemeenten de 
millenniumdoelen ondertekend heeft. Doelstelling 8 geeft aan dat er wereldwijd op een 
structureel onderbouwde wijze samengewerkt moet worden voor 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
Deze notitie beoogt weer te geven hoe DOS naar aanleiding van bovenstaande punten 
aankijkt tegen de huidige situatie en biedt handvaten hoe de komende jaren uitvoering 
gegeven kan worden aan de stedenband Doetinchem-La Libertad. Voor een nadere 
onderbouwing van de huidige activiteiten van DOS wordt verwezen naar het jaarverslag 
2006. Bij de uitwerking van deze notitie is gebruik gemaakt van een schema over de inzet 
van middelen van de gemeente Doetinchem voor ontwikkelingssamenwerking (zie bijlage A) 
en een mede op basis hiervan gemaakte sterkte-zwakteanalyse (bijlage B). 
 

 
Stand van zaken 
 
Op basis van het middelen schema (bijlage A) is te constateren dat een tweetal  thema’s 
goed functioneren, te weten: 

1. Bovenlokale activiteiten via LBSNN (A).  
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de rol vanuit de gemeente Doetinchem zich de 
laatste jaren beperkt tot verstrekking van de subsidie.Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om lokale ambtelijke expertise ( in Doetinchem) tegen vergoeding in te zetten 
in Nicaragua. 

2. Fondsenwerving DOS (C).  
Zwakke punten zijn als volgt samen te vatten: 



 

 36

1. Geen bilaterale lijn gemeentes Doetinchem - La Libertad (B). Juist in de 
ontwikkelingsfase waarin La Libertad zich nu bevindt, is deze noodzakelijk. Medio 
2005 is daartoe in La Libertad een intentieverklaring door de toenmalige 
burgemeester ondertekend.    

2. Onvoldoende planmatige aanpak lokale bewustwording; het kernonderdeel van 
Caminando Juntos ! (D en actie DOS onder C) 

3. Wel middelen maar geen ambtelijke capaciteit vanuit gemeente Doetinchem (E). 
Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rol van de gemeente Doetinchem, maar ook 
voor DOS.  

 
Ontwikkelingen 
De gemeentes in Nicaragua zijn steeds beter in staat  zelf inkomsten te genereren (bv uit 
belastingen) en strategische beleidsplannen te maken. (de twee doelstellingen uit het VNG-
/LBSNN-meerjarenplan). Ook het regeringsbeleid in Nicaragua gaat uit van versterking van 
de lokale overheid “ten koste van”  de landelijke overheid.  
Naast het spoor van (kleinschalige) ondersteuning vanuit het particulier initiatief (DOS) 
ontstaat er in La Libertad een toenemende behoefte aan bilaterale ondersteuning vanuit de 
gemeente Doetinchem. Het gaat hierbij niet alleen om directe ondersteuning, maar juist ook 
om het benutten van het netwerk van de gemeente in de regio ten behoeve van de PIT’s. 
Hoewel op het laatste moment en dank zij de steun van DOS,  heeft ook de gemeente 
Doetinchem een subsidieaanvraag ingediend voor Caminando Juntos. Versterking van de 
lokale bewustwording is daarin naast de verwerving van middelen voor projecten een 
belangrijk item; hiervoor is een subsidie van € 15.000 per jaar vanuit HIVOS/LBSNN 
beschikbaar onder voorwaarde van inzet van  € 10.000 eigen middelen. 
Het verwerven van particuliere fondsen ten behoeve van kleinschalige projecten door DOS 
verloopt tot nu toe succesvol. Het bestuur constateert  wel een toenemende administratieve 
last. Met name in het kader van verantwoorden naar de buitenwereld (hetgeen op zich zeker 
door het DOS bestuur wordt onderschreven) moet aan allerlei voorwaarden voldaan worden. 
Voor vrijwilligers is dit echter niet de eerste motivatie om zich in te zetten voor 
ontwikkelingswerk in het algemeen en voor La Libertad in het bijzonder. Het bestuur van 
DOS vraagt zich dan ook af of de huidige DOS organisatie  op basis van uitsluitend 
vrijwilligers voldoende waarborgen biedt voor het waarmaken van  haar  verantwoordelijkheid 
in de nabije toekomst. 
 
 
Opdracht voor de komende jaren 
 
Naar aanleiding van bovenstaande punten komt het bestuur van DOS tot de volgende 
punten waarop in  2008 – 2012 moet worden ingezet: 

1. verbetering (van de werking) van de huidige organisatiestructuur.  
Op de eerste plaats gaat het hierbij natuurlijk om daadwerkelijke inzet van de 
middelen, beschikbaar voor ambtelijke capaciteit. Een tweede punt is dat DOS het 
zich feitelijk niet meer kan permitteren volledig op basis van vrijwilligers te blijven 
functioneren.  
 
2. ondersteuning PIT’s.  
De PIT’s geven volgens het gemeentebestuur van La Libertad de prioriteiten aan in 
het gemeentelijke strategische beleid. De realisatie van de PIT’s is basisvoorwaarde 
voor  de verdere ontwikkeling van de gemeente La Libertad. Dit betekent dat de 
gemeente Doetinchem zich zal moeten uitspreken welke rol zij hierin wil spelen. Voor 
het huidige DOS is dit een maatje te groot. 
3. aanpak lokale bewustwording.  
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Door het aanvragen van subsidie in het kader van Caminando Juntos heeft de 
gemeente hiervoor in principe al gekozen. De voorlichtingscampagnes staan 
nadrukkelijk in het teken van de millenniumdoelstellingen 2 (elk kind naar school), 
doelstelling 7 ( duurzame samenleving) en 8 (economische ontwikkeling). Dit vraagt 
om een professionelere aanpak dan DOS kan waarmaken. 
4.  vervolg van het succesvolle concept van kleinschalige particuliere  
fondswerving. De wervingsactiviteiten kunnen ook goed ingezet worden in het kader 
van de lokale bewustwording. DOS wil haar rol hierin graag blijven continueren. 
 

Het DOS bestuur tekent hierbij aan dat zij zich realiseert dat er ten gevolge van punt 1, 2 en 
3 aan de gemeente Doetinchem meer gevraagd wordt dan dat er tot nu toe (aan middelen) 
beschikbaar is. Zij wil hierop nader ingaan bij de voorstellen van mogelijke 
organisatiemodellen. 
 
 
Beschikbare middelen  
 
Er van uitgaande dat de succesvolle activiteiten gecontinueerd worden (subsidie DOS en 
LBSNN zijn dan belegd), zijn er volgens het bestuur van DOS de volgende middelen “vrij” 
beschikbaar (eventueel door herschikking): 

- budget ambtelijke capaciteit:  € 17.000. 
- budget lokale acties: € 3500 
- budget lokale bewustwording DOS: € 3000 
- middelen HIVOS/LBSNN: € 15.000. (subsidie Caminando Juntos) 

In totaal betreft dit: € 38.500. Dit is zonder een mogelijke inzet van de gemeente Doetinchem 
voor bilaterale ondersteuning. Bilaterale ondersteuning kan op meerdere wijzen worden 
ingevuld. Het bestuur van DOS is overigens wel van mening dat daadwerkelijke bilaterale 
ondersteuning vanuit de gemeente Doetinchem een meerwaarde heeft in de lokale 
bewustwording.  
 
 
Organisatiemodellen 
 
Op basis van het bovenstaande komt het DOS bestuur tot  drie mogelijke 
organisatiemodellen voor de komende jaren: 

A. Handhaving huidige situatie.  
Dit impliceert dat de gemeente Doetinchem en de stichting DOS “los” van elkaar blijven 
opereren en op incidentele basis samenwerken. Hierbij gaat DOS er wel van uit dat op 
korte termijn er een einde komt aan het ambtelijk “beleidsvacuüm”. De mensen en het 
gemeentebestuur in La Libertad verwachten duidelijkheid van ons in Doetinchem. Tevens 
wordt het programma van Caminando Juntos (programma van lokale bewustwording ) en 
de realisatie van de PIT’s  door de gemeente verder opgepakt en ingevuld. DOS zal zich 
verder beraden hoe zij de bestuurlijke verantwoordingsplicht wil invullen. Voordeel 
hiervan is dat het helder blijft wie waarvoor “verantwoordelijk” is. Of de buitenwereld dat 
ook zo ervaart is de vraag. Tevens vraagt dit van de gemeente een forse extra 
investering indien zij de geformuleerde opdrachten wil waarmaken. 
 
B. Versterken van de samenwerking van DOS en de gemeente.  
Natuurlijk gelden hierbij dezelfde opmerkingen als bij A ten aanzien van het invullen van 
het beleidsvacuüm e.d. Het voordeel voor DOS zou kunnen zijn dat in de 
verantwoordingsplicht de gemeente een rol zou kunnen spelen. Er ontstaat wellicht wel 
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een mengeling van publieke en private activiteiten/ verantwoordelijkheden. De forse extra 
investering blijft ook hier bestaan.  
 
C. Ombouwen van de stichting DOS.  
Hierbij wordt de stichting DOS uitvoerder van de opdracht van de gemeente om invulling 
te geven aan de stedenband Doetinchem La Libertad. Deze opdracht betreft dan: 

- het realiseren van kleinschalige particuliere fondswerving 
- het realiseren van een programma  voor lokale bewustwording 
- het werven van sponsors voor de PIT’s  
- acteren als aanspreekpartner voor bovenlokale, bilaterale en kleinschalige 

programma’s en projecten. 
 

Een van de bestuurders wordt hierbij in het bijzonder verantwoordelijk voor de relatie met 
de werkgroepen, zoals deze thans functioneren binnen de huidige stichting DOS.  
DOS nieuwe stijl stelt daarnaast een professionele campagneleider aan om een 
bewustwordingsplan te maken en hieraan uitvoering te geven. Hierbij kan samenwerking 
gezocht worden met andere gemeenten (Nijmegen, Gennip) uit de LBSNN-kring, zodat 
een volwaardige functie mogelijk is. Deze campagneleider kan zich dan volledig richten 
op de stedenband. LBSNN is bereid de werkgeversrol voor haar rekening te nemen op 
basis van een delegatiecontract met DOS. 
Deze constructie heeft als voordeel dat er één uitvoeringsorganisatie is. Een tweede 
voordeel is dat de beschikbare middelen veel effectiever kunnen worden ingezet dan in 
de ambtelijke organisatie, omdat allerlei doorbelastingen niet nodig zijn. Afhankelijk van 
de gekozen functieschaal is minimaal een verdubbeling van de beschikbare uren 
mogelijk. In deze constructie kan de opdracht om sponsors te vinden voor de PIT’s 
neergelegd worden bij de campagneleider. Hij/zij wordt bij deze opdracht ondersteund 
door een zgn. raad van aanbeveling (invloedrijke netwerkers). Hiermee is het mogelijk het 
netwerk van de gemeente te activeren.  
Voor het huidige DOS heeft dit model als voordeel dat hiermee de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid beter en professioneel is in te vullen. Belangrijkste voordeel is dat op 
redelijke korte termijn de opdracht voor de komende jaren kan worden ingevuld zonder 
dat daarmee extra investeringen van de gemeente worden gevraagd. Natuurlijk blijft de 
gemeente Doetinchem een kandidaat-sponsor voor een of meer PIT’s. Wat wijzigt is de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. De benoeming van een bestuurlijke 
vertegenwoordiger (namens gemeenteraad of B en W) in het bestuur van DOS nieuwe 
stijl of in een Raad van Advies kan ervoor zorgen dat de gemeente invloed houdt op de 
gang van zaken. Ook is het wenselijk om een paar maal per jaar een overleg tussen de 
portefeuillehouder en het dagelijks bestuur van DOS, incl. campagneleider, te hebben. 
Niet onbelangrijk is verder dat één organisatie (DOS) jaarlijks rekening en verantwoording 
aflegt naar College en Raad. 

 
 

Conclusie van DOS-bestuur 
 
Het bestuur van DOS stelt vast dat de ontwikkelingen - ook in een optimale invulling van het 
huidige model – vragen om een versterking en professionalisering van de stedenband 
Doetinchem- La Libertad.  
Zij heeft een voorkeur voor model C. Zij zal dit voorstel voorleggen aan het college van 
BenW. Doel is voor het einde van 2007 helderheid te krijgen over de gewenste 
organisatiestructuur.  
Het bestuur van DOS hoopt met deze bijdrage de stedenband tussen Doetinchem en La 
Libertad weer te versterken.



 
Bijlage A:  Schema middeleninzet per kalenderjaar, gebaseerd op gemiddelde 2005, 2006 en 2007 
 

A.Bovenlokaal (samen met 15 andere gemeenten)
bijdrage van  7500/jr voor capaciteitsopbouw 360000/jr
van het overheidsapparaat in de partnerstad 
(16x7500=120.000/jr)

pool van NL-experts vanuit de nationaal team van deskundige NICA-ambtenaren
deelnemende gemeenten : (train de trainers) voor coaching/begeleiding deelnemende gemeenten

bij:  - opstellen strategische beleidsplannen
 - verhogen van gemeentelijke inkomsten
   via belastingen en heffingen
 - inrichten kadaster (OZB)
 - planning sociale woningbouw
 -decentralisatie van onderwijs en
  gezondheidszorg.

           B. Bilateraal (optie:CAMINANDO JUNTOS fondsenwerving?)
begeleiding uitvoering projecten
(mogelijkheid wordt nu niet gebruikt,
geen inzet van middelen) Wel vraag naar ondersteuning bij
(NB: intentieverklaring mei 2005 !) bv:  PIT 1: landbouwproject (terms of ref. via LBSNN)

     PIT 2: (drink-)watervoorziening (Waterschap R-IJ?/MD?)
     PIT 3: wegaanleg (MD via LBSNN?)

(opm.: € 50 Milj. beschikbaar vanuit Min.Ontw.SW
 in kader van Milenniumdoelen(MD))

VNG I
LOGO SOUTH

(2005-2008/2010)
ad 240000/jr 

via LBSNN

AMHNH

NEDERLAND NICARAGUA

gemeente
La
Libertad

gemeente
La
Libertad

gemeente

Doetinchem

O
V
E
R
H
E
I
D
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via fondsenwerving 65.000 voor (kleinschalige) projecten als:
( scholen, Site, Sensire, naaiatelier
fietsende ambtenaren en docenten didaktische materialen
jubilarissen, (bedrijfs-)acties, ondersteuning arme ouderen

C.  bijdrage van 26.500 raad van kerken )  opbouw apotheek
 koeling van de vaccinaties
 opvang kinderen

capaciteitsopbouw :5000  microkrediet voor alleenstaande 
(samen met LBSNN & GESP (Gennep)) moeders
en organisatie-ondersteuning woningbouw

bouw gemeenschapshuis
lokale bewustwording:3000 landb.crediet
bevolking Doetinchem zonnepanelen voor onderwijs 

in 24 bergdorpjes
werkbezoeken 4000

contributie LBSNN: 3000 
(voor DOS en gemeente (!))

organisatiekosten: 1250

D. lokale acties ;3500 * DOS/wereldwinkel/fair trade
i.h.k.v. bewustwording bevolking Doetinchem  (op aanvraag)

E. budget van 17.000 gem. beleid Intern. Betrekkingen
 voor ambtelijke ondersteuning continuiteit bewaken
 (wordt nu niet ingezet) ondersteuning Portefeuillehouder

DOS FC 
JUNTOS

P
A
R
T
I
C
U
L
I
E
R

gemeente

Doetinchem
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Bijlage B: Sterkte-zwakteanalyse n.a.v. schema middeleninzet 
 
Sterkte:  

• met beperkte middelen vanuit de gemeente Doetinchem ( € 37.500 ,  excl. 
ambtelijke capaciteit)  

o komt er  € 101.500 ter beschikking in La Libertad 
o is er  € 6500 ter beschikking voor lokale bewustwording 

• beperkte organisatie kosten bij DOS (vrijwilligers); incl. reizen:  € 8250 
• netwerk via DOS met zusterorganisaties, LBSNN en lokaal: onderwijs, kerken, 

landbouw, gezondheidszorg, cultuur 
• realisatie kleine herkenbare projecten via DOS 
• signaleringsfunctie DOS 

 
 
Zwakte: 

• gemeentelijke rol van Doetinchem is beperkt 
o ambtelijke capaciteit ontbreekt: risico ten aanzien van continuïteit 
o er is geen beleidsplan 
o netwerk van gemeente wordt niet benut 

• lokale bewustwording vooral gekoppeld aan fondsenwerving cq wereldwinkel 
• huidige organisatievorm kwetsbaar (er is weinig gemeentelijke activiteit in 

combinatie met vrijwilligersorganisatie) 
• benaderen bedrijvensector afhankelijk van particulier initiatief  
• geen directe bilaterale ondersteunende activiteiten tussen gemeente Doetinchem 

en gemeente La Libertad: de aap leert nu wel klimmen maar heeft geen touw 
• samenwerkingsovereenkomst (mei 2005) van gemeente Doetinchem/gemeente La 

Libertad niet gedekt door besluitvorming in Doetinchem. 
• DOS (-voorzitter) wordt aangesproken door gemeente La Libertad op zaken die 

meer de gemeente Doetinchem betreffen (bv PIT’s), hetgeen leidt tot verwarring 
en verkeerde verwachtingen.  

• Realisatie “grote” projecten (PIT) komt niet van de grond 
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Bijlage II 
 
Beleidskader internationale betrekkingen  
 
 
Voorstel: 
1. Door te gaan met het beleid inzake grensoverschrijdende samenwerking op 

grond van het beleidskader ‘Voorbij de stad – internationale betrekkingen in 
perspectief’. 

2. Door te gaan op de drie huidige schaalniveaus, te weten mondiaal, Oost-Europa 
en Euregio. 

3. Aansluitend op deze schaalniveaus door te gaan met de huidige partners (La 
Libertad, Pardubice en Raesfeld). 

4. In te stemmen met een verhoging van het budget van Stichting DOS voor 2008 
met € 20.000 ten laste van de post onvoorzien en voor 2009 en 2010 te betrekken 
bij de begrotingsbehandeling. 

  
 
U hebt de afgelopen jaren met betrekking tot het huidig beleid en de toekomst van deze 
stedenbanden met enige regelmaat verzocht om een (vernieuwd) gemeentelijk 
beleidskader voor internationale betrekkingen. Zowel bij de behandeling van het rapport 
‘Evaluatie van de stedenbanden van Doetinchem met Pardubice en La Libertad’ van VNG 
International (september 2003) in de commissie beleidsevaluatie van november 2004 als 
recent naar aanleiding van de behandeling in oktober 2005 van het verslag van het 
werkbezoek aan Nicaragua is de vraag ‘hoe nu verder met internationale contacten?’ aan 
de orde gekomen. 
 
In het document ‘Voorbij de stad – internationale betrekkingen in perspectief’ geven wij 
een nieuw algemeen kader aan voor internationale betrekkingen bij de gemeente 
Doetinchem. Kernbegrippen van de nieuwe beleidslijn zijn solidariteit, het nemen van 
verantwoordelijkheid (Millenniumdoelen) en presentie (o.a. Euregio). Met deze begrippen 
als richtsnoer hebben wij het ‘lopend’ beleid inzake internationale betrekkingen 
geëvalueerd en daarbij met name gekeken naar het functioneren van de drie huidige 
stedenbanden. Het genoemde document ‘Voorbij de stad’ licht de achtergronden van de 
stedenbanden met de bijbehorende evaluatie uitvoerig toe. 
Na deze evaluatie zal er een besluit moeten worden genomen hoe nu verder met de 
huidige stedenbanden. Voordat hierover een duidelijk beeld kan worden geschetst, is het 
noodzakelijk dat u zich over een aantal kernvragen buigt. Deze vragen betreffen het 
principe van het hebben van stedenbanden, het schaalniveau hiervan en het continueren 
van de huidige stedenbanden. 
Vooruitlopend op een positief antwoord van u op de bovengenoemde drie kernvragen 
doen wij een voorstel voor een beleidskader voor de drie betreffende stedenbanden. Wij 
maken met betrekking tot het formuleren van het beleidskader inzake de continuering van 
de stedenbanden wel de nodige kanttekeningen. In een aantal gevallen verbinden wij er 
ook voorwaarden aan; zie het document ‘Voorbij de Stad’. 
 
Kader voor voorzetting stedenband met La Libertad 
Wij stellen voor, de stedenband met La Libertad te continueren onder de volgende 
condities: 

• Gemeente Doetinchem handhaaft het huidige subsidiekader conform de 
programmabegroting 2008 (circa € 34.000). 

• Gemeente Doetinchem ondersteunt het programma Caminando Juntos met een 
focus op de Millenniumdoelen 2 (‘alle jongens en meisjes gaan naar school’) en 8 
(‘er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp’). 
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• Gemeente Doetinchem draagt de uitvoering van Caminando Juntos op aan DOS en 
draagt in 2008, 2009 en 2010 extra € 20.000 per jaar bij. 

• Stichting DOS verricht haar huidige taken met betrekking tot lokale bewustwording 
en ontwikkeling La Libertad. 

• Stichting DOS neemt namens de gemeente de uitvoering over van het programma 
Caminando Juntos en volgt daarbij het samenwerkingsmodel dat door de 
gemeente Gennep wordt gehanteerd (gezamenlijke professionele 
campagneleider). 

• Stichting DOS zal haar professionaliteit verbeteren en inzichtelijk maken door 
resultaatgerichte sturing en verantwoording. 

• Stichting DOS gaat samenwerken met de Derdewereldgroep Wehl. 
 
Kader voor de voortzetting stedenband met Pardubice 
Wij stellen voor, de stedenband met Pardubice te continueren onder de volgende 
condities: 

• Gemeente Doetinchem en Pardubice leggen gezamenlijk de focus bij professionele 
uitwisseling op het gebied van e-government en sociale veiligheid. 

• Er komt een prioriteit voor het Logo-East programma, waarbij gemeente 
Doetinchem en Pardubice gezamenlijk Pernik (Bulgarije) ondersteunen. 

• Dit kader wordt uitgevoerd binnen de bestaande middelen uit de 
programmabegroting 2008 (€ 8.000 voor Stichting Vrienden voor Tsjechië) en 
aanvullende externe financiering (overheid). 

 
Kader voor de voortzetting stedenband met Raesfeld 
Wij stellen voor, de stedenband met Raesfeld te continueren onder de volgende condities: 

• De huidige situatie wordt tot 2010 voortgezet door middel van een subsidie aan de 
Stichting Vrienden van Raesfeld (ad € 5.700 per jaar). 

• De Stichting Vrienden van Raesfeld maakt haar activiteiten zichtbaar via de 
gemeentepagina en de gemeentelijke website, naast natuurlijk de gebruikelijke 
subsidievoorwaarden. 

• De stichting legt medio 2009 een evaluatierapport voor aan de gemeenteraad.  
 
Ten aanzien van de rol van de gemeente Doetinchem in de Euregio vinden wij dat 
Doetinchem – gelet op haar functie van centrumgemeente van de Achterhoek – de 
komende jaren de ambitie moet hebben om deze rol en de activiteiten verder uit te 
bouwen. Dit zou echter in overleg en nauwe samenwerking met de Regio Achterhoek (en 
haar gemeenten) moeten gebeuren. De Regio Achterhoek is thans bezig met een 
heroriëntatie van taken en verantwoordelijkheden. Wij willen de uitkomsten van de 
(regionale) discussie eerst afwachten alvorens een nieuwe koers uit te zetten. Tot dan 
handhaven wij het huidige niveau van Euregio-contact.     
 
Financiën 
Wat betreft de voortzetting van de stedenbanden met Pardubice en Raesfeld geldt dat 
hieraan geen financiële consequenties – anders dan genoemd in de begroting van 2008 – 
zijn verbonden. De voorgestelde beleidskaders voor deze stedenbanden zijn derhalve 
budgettair neutraal. 
 
Bij de stedenband met La Libertad ligt dit anders. Met € 20.000 per jaar kan DOS namens 
de gemeente Doetinchem een multiplier creëren bij de mfo’s. Dat zijn medefinanciers, 
zoals het Landelijk beraad stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) en het 
Humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). Dit kan per saldo circa 
€ 200.000 aan extra middelen opleveren, die dan beschikbaar komen voor La Libertad.  
Het bedrag van € 20.000 is nodig voor 2008, 2009 en 2010. 
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Voor de verdere afwikkeling van de reeds toegekende aanvraag van de betreffende extra 
middelen bij LBSNN en HIVOS voor uitvoering van het programma Caminando Juntos  is 
het van belang dat in december 2007 duidelijkheid bestaat over het beschikbaar komen 
van het extra bedrag van € 20.000 voor 2008. 
Wij stellen voor om de extra kosten voor DOS ad € 20.000 voor het jaar 2008 te dekken 
uit de post onvoorzien. Voor de jaren 2009 en 2010 zal de dekking van het bedrag van € 
20.000 betrokken worden bij de begrotingsbehandeling van deze jaren.  
 
Verantwoordelijkheden en risico's 
 
Aan dit voorstel zijn geen of marginale risico’s verbonden, omdat de subsidiëring van de 
stedenbanden verloopt volgens de Algemene subsidieverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 
 
 
 
De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over vernieuwing internationale 
betrekkingen en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; 
 
gelet op artikel 192 Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
1. Door te gaan met het beleid inzake grensoverschrijdende samenwerking op grond van 

het beleidskader ‘Voorbij de stad – internationale betrekkingen in perspectief’. 
2. Door te gaan op de drie huidige schaalniveaus, te weten mondiaal, Oost-Europa en 

Euregio. 
3. Aansluitend op deze schaalniveaus door te gaan met de huidige partners (La Libertad, 

Pardubice en Raesfeld). 
4. In te stemmen met een verhoging van het budget van Stichting DOS voor 2008 met € 

20.000 ten laste van de post onvoorzien en voor 2009 en 2010 te betrekken bij de 
begrotingsbehandeling. 

 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 december 2007 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 


