
 

Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013 

Mie, Søren og Kirsten er netop vendt hjem til DK fra et vellykket evaluerings-/projekt-besøg 

i Nicaragua, og derfor er dette nyhedsbrev udformet som et rejsebrev:  

Tirsdag d. 5. februar ca. kl. 20 (nica-tid) landede vi godt trætte i Managua Lufthavn, efter en 

24 timers laaang, men dog problemfri rejse. Efter en god nats søvn ”på rigtig langs” stod 

dagen derpå i de praktiske formaliteters tegn, såsom leje af 4-hjulstrækker, køb af 

mobiltelefon til foreningen, hæve lokale penge m.m. samt et lille besøg om aftenen hos vores 

faste dansk-svenske projektkontaktperson, Anna Mattsson.  

Så gik turen nordpå til Ocotal – og til vore venner i Fundemuni, som har sit hovedkontor her. 

Fredag og lørdag deltog vi i workshops i 2 landsbyer tæt ved Ocotal, San Nicolas og El Limón, 

som er uden for vores projektområde, men hvor Fundemuni også arbejder. Her fik vi et rigtig 

godt indtryk af deres metoder og af de kvinder, de arbejder med i selvhjælpsgrupperne. 

Udover den vigtige erfaringssnak, blev der brugt mange spændende og livsbekræftende 

øvelser, der havde til formål at styrke kvindernes selvtillid og selvværd. - I én af de første 

øvelser skulle vi i tankerne gå tilbage til vores tidlige barndom og forsøge at huske en 

begivenhed, der havde gjort én ked af det, og derefter en anden oplevelse, der havde gjort 

én glad. Dagen afsluttedes med en ”stjerneøvelse”, som gik ud på at så mange som muligt af 

kvinderne skulle lægge en hånd oven på de andres hænder – for at styrke forbindelsen og 

fællesskabet.  

 



Da vi jo var i San Nicolas tog Bertha os bagefter med hen til ”Finca Forestal”, som lå meget 

tæt på stedet, hvor vi lige havde været. Her traf vi ejeren, der driver fincaen med 

turisthytter, som han selv bygger af træ fra fincaen. Træet saver han op på det savværk, 

som hører til stedet.  

 

Dagen efter havde Chilo (psykolog) en meget flot udført kasse med. ”Jeg har en gave til jer”, 

sagde hun ”som jeg vil give til jer enkeltvis. Kig ind i kassen og fortæl mig, hvad I ser”. - Det 

kom der både forlegenhed, undren og meget grin og snak ud af. Kassen indeholdt et spejl, som 

udgangspunkt for en snak om hvordan vi ser og opfatter os selv!  

 



Senere skulle vi parvis kigge hinanden ind i øjnene i nogle få minutter og med blikket 

kommunikere at vi syntes, at den anden var et værdifuldt menneske. Vi skiftede partner 

indtil vi havde set alle stærke kvinder dybt i øjnene. – En rigtig god og stærk øvelse!  

 

Nogle af de personer vi traf, har deltaget gennem længere tid, og var rigtig gode og erfarne. 

Andre var helt unge og nye; men alle deltog så godt som de kunne.  

Søndag inviterede Fundemunis stab os til Dipilto - til en smuk og højt beliggende kaffefinca 

San Isidro, med sin helt egen rolige atmosfære. Ejeren, en bekendt til Bertha, er en dygtig 

og erfaren kaffeplantageejer!  

 



Mandag gik turen til San Gregorio, en af projektlandsbyerne, som ligger meget tæt på Murra. 

Her deltog vi i en såkaldt festival – en event for hele landsbyen, hvor Chilo og Fundemunis 

advokat, Xenia, talte om rettigheder specielt relateret til vold. Da det var første og skoledag 

og foregik ved skolen deltog der naturligvis mange børn og deres forældre. Både lærere og 

andre udvalgte voksne blev stillet forskellige spørgsmål om emnet, og også nogle af børnene 

blev spurgt om, hvilke rettigheder de kendte til. Det viste sig at børnene havde meget bedre 

styr på pligter end på rettigheder!  

 

Der blev selvfølgelig holdt taler ved repræsentanter for selvhjælpsgrupper, lærere og andre 

øvrighedspersoner. Mie måtte naturligvis også sige lidt, og blev senere interviewet til radio og 

lokal TV. Herefter optrådte 2 små piger med traditionel dans og børnene sluttede af med en 

gang piñata, der minder om at slå katten af tønden – en dukke lavet af papir, der er fyldt med 

slik, hænges op og flyttes på vha. en snor, når barnet (med bind for øjnene) skal slå, således 

at det er sværere at ramme den.  



Tirsdag var vi endelig nået frem til dagen, hvor den foreløbige evalueringsrapport skulle 

fremlægges – i Murra - med mulighed for at kommentere den.  

Mødet var programsat til kl. 9, men vi var der i god tid og folk var ikke begyndt at komme 

endnu, så vi fik tid til at se Centro de Tecnología som Comité Amigos de Dinamarca kalder 

internetcaféen. Her står der 3 stationære computere, 1 bærbar, 1 farveprinter og en stor 

kopimaskine, som faktisk udgør en vigtig del af den indtægt, der genereres i centeret. 

Indtægten kommer bl.a. fra studerende der skal have kopieret til deres opgaver, hvilket vi 

overværede, mens vi var der.  

Det er dog et problem at den undervisning, som oprindelig skulle have fundet sted her, ikke 

har kunnet lade sig gøre, fordi der stadig ikke er kommet internet-forbindelse via Claro, som 

udbyderen hedder. José Santiago Fajardo (direktøren for Amigos de Dinamarca) siger, at de 

regner med forbindelse bliver oprettet i marts. 

Centeret har plads til og brug for 3 computere mere, og Venskabsforeningen overvejer om vi 

skal hjælpe med at få anskaffet dem. 

Så var det blevet tid til evalueringen, som foregik i kulturhuset i Murra, hvor der er plads til 

mange mennesker. Desværre var der ikke så mange af de inviterede, der deltog, som vi kunne 

have ønsket os – muligvis fordi ikke alle var færdige med kaffehøsten. Men heldigvis var der 

mange af de unge kommende mødre fra Casa Materna (vores målgruppe) til stede, selvom de 

ikke ytrede sig. Til gengæld tog et par andre kvinder spørgsmålet omkring den nye lov nr. 779 

(særlov vedr. vold med døden til følge) op. Desuden havde repræsentanten for politiet nogle 

gode og relevante kommentarer til arbejdet med at forebygge vold. - Det var dog tydeligt, at 

folk var meget glade for computerne og den basale undervisning der blev givet her, såvel som 

at der kom projekter til Murra og international støtte.   



 

 

Fundemuni har haft lidt problemer med at få Casa Maternas leder, Rosa Ochoa, til at opfylde 

sin del af aftalen omkring de workshops, der skulle have været udført af Casa Materna og 

Fundemuni sammen. Det har betydet at det udelukkende har hvilet på Fundemuni at få 

gennemført dem, hvorfor det har taget længere tid, men alle workshops bliver nået inden 1. 

april. 

Derfor mener vi af kunne konkludere, at Fundemuni har opfyldt projektets intention på 

allerbedste måde, hvilket evalueringsrapporten også viser. Vi nåede nemlig lige at få den med 

hjem!  

Tilbage i Ocotal igen brugte vi hele den næste dag sammen med Fundemuni på at diskutere et 

nyt projekt på basis af venskabsforeningens udkast, og hvilket vi 3 så arbejdede intenst 

videre på de følgende 4 dage.  

Herefter var det tid til at slappe af og til at besøge Finca El*Doradito.  

Da den nye borgmester desværre ikke kunne være til stede på evalueringsmødet, kontaktede 

han Denis for at få arrangeret et møde med os for et evt. fremtidigt samarbejde, hvilket vi 

var meget glade for. Mødet holdt vi dagen efter turen til fincaen, når vi nu alligevel var på de 

kanter. – Og borgmesteren var meget interesseret i at høre om Venskabsforeningen Amigos 

de el Doradito og vores arbejde. Vi forsøgte at sætte ham ind i ”vores historie” i Murra, hvad 

der er sket op til i dag og en smule om vore fremtidige planer. Et rigtig godt møde – som i 

øvrigt blev afsluttet med at vi af 10-15 præster - på hver deres tungemål og på én gang - fik 

den vel nok største og kraftigste velsignelse, vi nogen sinde har oplevet!  



 

Så tog vi tilbage til Ocotal for at tage afsked med personalet på Fundemuni for denne gang – 

og dagen efter gik turen sydpå igen mod Managua og nogle dages ferie, inden turen hjem til 

DK. 

I sidste nyhedsbrev nævnte vi, at vi er i gang med at planlægge en ny guidet tur til Murra for 

foreningens medlemmer – formentlig den sidste uge i nov. – første uge i dec. 2013. – Dette vil 

der blive oplyst noget mere om på vores kommende generalforsamling d. 6. april, som vi har 

vedhæftet en invitation til sammen med dette nyhedsbrev, og vi håber at du har lyst til at 

deltage! 

Du kan altid hente mere information og se tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside: 

http://eldoradito.dk/amigos/ samt følge med i hvad der sker i ”Ret til et liv uden vold” på 

denne hjemmeside: www.rettiletlivudenvold.dk 

  

 

Internetcaféen i Murra 

http://eldoradito.dk/amigos/
http://www.rettiletlivudenvold.dk/

