
 

 
 

 

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 

Årets første nyhedsbrev er klar – og med Venskabsforeningens nye logo! 

Allerførst vil vi informere Jer om, at Susanne Franck, der var næstformand i foreningen i 

2012, desværre døde i marts måned i år efter svær sygdom. Vi vil huske hende for den store 

energi, hun lagde i foreningen - og med et altid positivt sind. 

I sidste nyhedsbrev nævnte vi, at vi netop havde indsendt en ansøgning til CISU på en 

arbejdsrejse til Nicaragua for at lave Fælles Færdiggørelse (FF) sammen med Fundemuni på 

et nyt 3-årigt projekt.  

FF går ud på at fremlægge det kommende projekt for målgruppen og andre, der kan tænkes 

at spille en rolle i projektet - samt finpudse projektformuleringen sammen med vores lokale 

partner.  

Vi har valgt at kalde projektet ”Drømmen om et bedre Murra” blandt andet på baggrund af 

det studie, Gloria Carrión i sin tid lavede sammen med folkene i Murra tilbage i 2008. 

D. 6. januar fik vi besked om, at CISU havde bevilget arbejdsrejsen, hvorefter Søren fik 

travlt med at finde flybilletter til ham og Mie, fordi det bedst egnede tidspunkt for begge 

ville være i slutningen af januar. Det lykkedes - og de drog af sted fra d. 18. - 31. januar.  

Det blev et intenst arbejdsforløb – dog med diverse forhindringer pga. den årlige kaffehøst, 

2 dødsfald i Murra og en ændring i det politiske klima, som spillede en stor rolle for, hvad der 

rent praktisk kunne lade sig gøre af møder og workshops.  

Møderne med nogle af repræsentanterne fra målgruppen i vores nye projekt var meget 

positive. Bl.a. gav workshoppen med kvinderne i landsbyen San Pablito et rigtig godt indtryk af 

entusiastiske kvinder, der meget gerne ville være med i projektet, og San Pablito er da også 

én af landsbyerne i det nye projekt, hvor der vil blive dannet en ny selvhjælpsgruppe. (Se 

billeder fra workshoppen nedenfor).  
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Workshop i El Pablito 

 

 

Kvinderne tager selvfølgelig børnene med..... 

 

Hovedkomponenterne i det nye projekt er som følger:  

1) Dannelse af nye selvhjælpsgrupper i Murra Kommunes nordlige del.  

2) Dannelse af låne-spare grupper i de eksisterende selvhjælpsgrupper (for at øge 

kvindernes økonomiske muligheder for selvstændighed og selvforsørgelse.) 

3) Forebygge kærestevold og fremme ligeværdige relationer i unge par. 

4) Oprettelse af lokalt kontor i Murra samt anskaffelse af brugt bil.  



 

Når vi – forhåbentlig – får godkendt vores nye projekt, vil vi informere alle mere detaljeret 

omkring projektet. 

Tidligere har vi nævnt at der - sidste år – skete en del udskiftning i Fundemunis stab, som er 

blevet noget reduceret. Der er dog heldigvis en del erfarne folk tilbage i organisationen, bl.a. 

Chilo, der er psykolog og dén der rykker ud i marken og holder workshops, samt den nye 

direktør er Ana Patricia, som tidligere har fungeret som psykolog i organisationen. Og den nye 

bogholder i Fundemuni, Javier, har tidligere arbejdet sammen med Jaime, som er den afgåede 

bogholder. Så Fundemuni er stadig en kapacitet på feltet – de har stadig ånden og den 

dedikerede lyst til at gøre tingene; men mangler måske lidt erfaring i de nye roller og 

opgaver. Det får de med tiden, og der er ingen grund til at tro, at de ikke kan leve op til 

forventningerne og udføre opgaven. 

Desuden mødte Mie og Søren nogle af Fundemunis bestyrelsesmedlemmer, som de fik et 

meget godt indtryk af. Alle nogle stærke og spændende kvinder.  

Da vi i vores nu afsluttede projekt ”Ret til et liv uden vold” samarbejdede med Casa Materna, 

det lokale Jordmorcenter, ønskede Mie og Søren også at holde møde med dem.  

Men her er der sket en hel del, idet Casa Materna ikke længere – som tidligere - er en del af 

UNAG – den lokale landbrugsorganisation. Casa Materna er flyttet til et andet sted med 

bedre plads – flere senge og bedre forhold, finansieret af henholdsvis staten og kommunen, 

hvilket i sig selv jo er positivt. Men myndighedernes støtte gælder fortrinsvis kun de ydre 

rammer. Den eneste adspredelse kvinderne har under opholdet, er fjernsynet og nogle 

kirkelige aktiviteter om aftenen, og der er stadig kun én sygeplejerske (betalt af MINSA = 

Sundhedsministeriet) til at tage sig af dem.  

Besøget resulterede dog i at Mie optog nogle interviews:  

”Unge mødre på Casa Materna – et øjebliksbillede fra Murra” 

På det lokale mødrecenter Casa Materna i Murra kan gravide kvinder få 

hjælp, hvis de har problemer i forbindelse med den forestående fødsel, 

eller hvis de har sociale problemer. Stedet opsøges af mange unge 

piger, der er blevet gravide i utide. Eller – hvilket ikke er usædvanligt i 

Murra – gennem overgreb og voldtægt! 

Læs hele interviewet ”Casa Materna interviews januar 2014”.  

Internetcaféen er nu endelig kommet godt i gang og med en fungerende internetforbindelse, 

idet caféen er flyttet til skolen, som giver internetforbindelsen, samt sørger for at 

vedligeholde og passe på udstyret, der i øvrigt blev forøget ved Mie og Sørens besøg. De 

overbragte nemlig - på venskabsforeningens vegne - penge til indkøb af flere computere. Så 

på nuværende tidspunkt består udstyret af 8 computere + 1 printer og scanner, hvilket alt 

sammen tilhører vores lokale samarbejdspartner, Comité de Amigos de Dinamarca, og som 

også styrer Internetcaféen.  



 

Ud over penge til køb af ekstra computere overrakte Mie på Venskabsforeningens vegne 

vores støtte til at få repareret den lokale vandledning til Fincaens vandforsyning, som ligger 

tæt ved San Pablito, der jo som før nævnt er med i det nye projekt.   

Internetcaféen bliver brugt hele tiden og er faktisk - iflg. Denis Blandón - endt med at blive 

en rigtig succeshistorie, specielt efter at de har fået adgang til internettet. Men også andre 

folk fra Murra bruger internetcaféen, især fordi de nu har fået en god mulighed for at 

kopiere. – Så ja, her er opgaven lykkedes til fulde, og som vi oprindelig havde ønsket det! 

 

Denis Blandón har også nævnt en idé om at det vil være godt, hvis der kan etableres en 

kontakt mellem unge i Nicaragua og unge i Danmark. - Det er en sag som Inger Marie Just har 

arbejdet videre med, hvilket har resulteret i en kontakt til O3V (Oplysning om 3. verden), 

som arbejder med at formidler kontakt mellem unge skolesøgende i Nicaragua og unge 

skolesøgende i Danmark, mere om det i kommende nyhedsbreve.  

Men i den forbindelse kan vi nævne, at vi i Venskabsforeningen også har diskuteret hvilke 

muligheder, der er for at kunne støtte unge skolesøgende i Murra Kommune til højnelse af 

uddannelsesniveauet og dermed forhåbentlig også levestandarden generelt på landet.  

Det er nemlig sådan, at mange gode ressourcer går til spilde, fordi de fattige familier på 

landet ikke har råd til at deres børn kan gennemføre en uddannelse. Denne tendens går især 

ud over pigerne, som dermed bliver udelukket fra at deltage på lige fod i udviklingen af deres 

samfund. 

Vi har derfor på generalforsamlingen i år åbnet mulighed for at medlemmer af 

venskabsforeningen kan påtage sig den økonomiske opgave at finansiere et uddannelsesforløb 

for et ungt menneske i Murra Kommune. 

Beløbets størrelse vil sandsynligvis ligge i området af godt 100,- kr. pr. md i et 5-årigt 

uddannelsesforløb.  

Efter hjemkomsten fra arbejdsrejsen til Nicaragua, blev der arbejdet intenst på at få 

færdigformuleret det nye projekt, så det kunne nå at blive indsendt inden ansøgningsfristens 

udløb d. 1. april. Og det lykkedes!!! – Så nu kan vi blot vente i ca. 3 mdr. på en forhåbentlig 

positiv tilbagemelding fra CISU!  

Lørdag, d. 5. april afholdt venskabsforeningen sin årlige generalforsamling – i en rigtig god, 

positiv og entusiastisk ånd.  

Vi kunne dog stadigvæk godt ønske os, at flere af foreningens medlemmer havde lyst til at 

deltage.  

Vi håber – som altid – at vores nyhedsbreve og øvrige aktiviteter forsat vil inspirere dig til at 

støtte befolkningen i Murra.  

Og du er altid velkommen til at komme med nye idéer til, hvad der i øvrigt kan tages fat på. 

Yderligere information om venskabsforeningen og tidligere nyhedsbreve kan følges på vores 

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

http://eldoradito.dk/amigos


 

 

 

Som i Danmark får børn i Nicaragua også lov til at lege med mobilen 

 

 

   

 

 

 

 


