
 

Nyhedsbrev nr. 11 / September 2013 

Efteråret begynder lige så stille at snige sig ind og afløse sensommeren – og vi er klar med 

nyhedsbrev nr. 11. 

D. 6. april afholdt Venskabsforeningen den årlige generalforsamling – denne gang dog ikke i de 

sædvanlige omgivelser / den smukke natur ved Silkeborg Bad – men i stedet i Århus i Elbek og 

Vejrups flotte lokaler. Det var her vi sidste år afholdt et vellykket efterårsarrangement, 

som vi i øvrigt har tænkt os at gentage igen i år – mere om det senere i nyhedsbrevet. 

Fremmødet, interessen og stemningen på generalforsamlingen var rigtig god – og der var stor 

diskussionslyst. Men i stedet for at referere fra diskussionen her, henviser vi til referatet 

fra generalforsamlingen som findes på vores hjemmeside http://eldoradito.dk/amigos/   

Henover forår og sommer har vi været travlt beskæftiget med at få afsluttet vores projekt 

”Ret til et liv uden vold” – og med at få udfærdiget rapporterne til CISU, som jo skal have en 

detaljeret regnskabsaflæggelse for at sikre sig, at pengene er brugt korrekt, og i øvrigt for 

at se, hvad der er kommet ud af vore anstrengelser. 

Det blev noget mere tidskrævende end forventet, da ikke blot direktøren for Fundemuni, 

Bertha Flores, midt i det afsluttende arbejde i april, gik af som leder pga. sygdom, men også 

den regnskabsansvarlige, Jaime, stoppede samtidig, således at hans afløser skulle overtage og 

færdiggøre arbejdet med den endelige rapport- og regnskabsaflæggelse.  

Det gik nu alt sammen fint, selvom vi blev forsinkede i processen. – Foreningen fik i juli 

afleveret den afsluttende rapport til CISU, som d. 28. august kvitterede med at godkende og 

rose rapporten. Bl.a. kommenterede de følgende”....en meget fin og nærværende rapport, som 

beskriver de gode resultater, der er kommet ud af projektet, samt de udfordringer, der har 

været…” og ”….alt i alt er der tale om et vellykket første projekt mellem to nye partnere.” 

Det gav jo blod på tanden til at fortsætte med et nyt eller opfølgende projekt.  Faktisk var vi 

allerede gået i gang med at formulere på det nye projekt, da vi (Mie, Søren og Kirsten) var i 

Nicaragua i februar for at deltage i den afsluttende evaluering af det første projekt, som vi 

beskrev i sidste nyhedsbrev.  

 

http://eldoradito.dk/amigos/


Tilbage i Danmark igen gjorde vi et første udkast til nyt projekt klar. Og d. 19. april havde vi 

et møde med Donna Mayer (CISU), som kom med ris og ros - og vejledning til det fortsatte 

arbejde.  

Vi kunne dog ikke komme videre med at skrive på det nye projekt, før CISU havde fået - og 

godkendt den afsluttende rapport samt de reviderede regnskaber af det første projekt.  

Det er en fast procedure hos CISU, at intet nyt projekt godkendes, før man har bevist, at 

man reelt kan gennemføre et bærbart projekt.   

CISU godkendte det d. 28. august, og vi er nu i gang med at arbejde videre på det nye 

projekt, med udgangspunkt i følgende komponenter: 

A1) De eksisterende selvhjælpsgrupper udvikles og organiseres i foreninger. 

A2) Nye selvhjælpsgrupper dannes i områder af Murra Kommune, hvor projektet ikke 

tidligere har arbejdet. 

B) Promotorer – Et korps af promotorer dannes / udbygges på basis af de kvinder, der 

allerede fungerer som promotorer. 

C) Erfaringsudveksling organiseres af Fundemuni mellem selvhjælpsgrupper i 

departementet. 

D) Forebyggelse af kærestevold - Her vil indsatsen især rette sig imod de unge piger, 

der kommer på Casa Materna samt deres kærester, når de kommer på besøg. 

E) Låne-spare kasser – En forundersøgelse iværksættes for at afklare ønsker og behov 

(for kvinderne i selvhjælpsgrupperne) med hensyn til økonomisk aktivitet 

(indtægtsmuligheder, fødevaresikkerhed m.m.) 

Vi planlægger at gentage succesen fra sidste år med at afholde et hyggeligt eftermiddags-

arrangement for foreningens medlemmer den sidste søndag i efterårsferien. Det vil sige 

søndag d. 20. oktober fra kl. 14 – 17 hos Elbek og Vejrup i Århus, se den vedhæftede 

invitation. 

Vi håber rigtig mange af jer har tid og lyst til at deltage – og tag endelig din nabo, venner og 

bekendte med! 

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

hjemmeside: http://eldoradito.dk/amigos/ 
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