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Nyhedsbrev nr. 17 – December 2015 

Så er det jul og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar 

- til lidt juleferielæsning!    

 Projektbesøg:  

Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen aflagt endnu et 

projektbesøg, idet Søren og Kirsten netop er kommet tilbage til DK efter et 

tætpakket og intenst, men meget vellykket besøg i projektet i november/december 

(uge 48-49-50), mere om det på de følgende sider.  

 GF og Nica-dag:  

Søndag, d. 25. oktober afholdt venskabsforeningen om formiddagen den årlige 

generalforsamling hos Elbek of Vejrup, hvor vi vedtog at medlemskontingentet 

fortsat skal være kr. 200, – pr. person om året, samt at vi næste år vil forespørge om 

vi kan låne lokaler på Hinnerup Bibliotek til afholdelse af vores fremtidige 

arrangementer.  

Bestyrelsen blev genvalgt.   

Om eftermiddagen havde vi et vellykket ”nica-dag-arrangement” med flot fremmøde 

og stor interesse og spørgelyst fra deltagerne.  

Projektbesøg:  

Vi havde et indledende heldagsmøde med vores samarbejdspartner FUNDEMUNI, på dagen, 

(d. 30. november), hvor de havde 20 års fødselsdag!  

Det meste af ugen gik dog med at besøge alle 8 låne-spare grupper i projektet, samt én af 

de nydannede selvhjælpsgrupper.  

På trods af nogle meget lange dage, var det meget positivt og livsbekræftende at se disse 

kvinders entusiasme og motivation for at få indflydelse på deres eget liv!   
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Hvordan klarer spare- låne grupperne sig?  

De er nået langt på det halve år, der er gået siden vi var på besøg i marts, hvor Maria Carlota, 

underviseren, blev ansat og startede spare- låne grupperne op.  

Og selvom alle grupper ikke er nået lige langt, så mødes alle grupper 2 gange om måneden for 

at indbetale til deres fællesbank og herefter for at udlåne af det indsamlede beløb, til de af 

gruppens medlemmer, der har gang i små projekter.   

 

Maria Carlotta får så sin undervisning til at passe ind på disse datoer med ca. én gang om 

måneden over det tema, som den pågældende gruppe er nået til.   

 

 
Maria Carlota forbereder undervisning i Arenales 

   

 
Videosekvens som oplæg til gruppedebat i Arenales

 

 
Gruppearbejde i Las Victorias 

 
Fremlæggelse af gruppearbejde i Las Victorias
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Alle grupper har vedtaget et minimum indbetalingssbeløb på 10 Cordobas (ca. 2,50 kr.), men 

de fleste indbetaler mindst 20 og op til 100 Cordobas pr. gang.   

Hver gruppe aftaler selv, hvad deres indlånsrente og udlånsrente skal være.  

Hvert lån er som regel på 1 måned, og hvis vedkommende ikke kan betale har gruppen aftalt en 

morarente, der så skal betales til den fælles kasse. Det sker sjældent, men vi oplevede det i 

El Carmen.     

De fleste lån ligger på mellem 200 og 500 Cordobas, som bruges til at sælge mad på skolerne 

eller til folk, der passerer igennem deres landsby, til udvidelse af sortiment i den 

eksisterende lille landsby butik, eller til at anskaffe en symaskine til at sy tøj til at sælge.   

Alt nedfældes – med beløb og renter – dels i gruppens regnskabsbog og dels i hver enkelt´s  

”sparekassebog”. Derudover har de en stor planche, de sætter op hver gang, hvor der føres 

tilstedeværelse, og hvem der indbetaler. Dette foretages af gruppens bestyrelse. Endelig 

har alle grupperne en ”libro de actas” (en bog med beslutningsreferater), som er lovpligtig i 

Nicaragua.  

 

 
Sparekassebog 

    
Tilstedeværelses-planche
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Nogle få af grupperne har allerede udfærdiget et dokument med deres vision for gruppens 

fremtidsplaner og hvad det vil koste, f.eks. har én af grupperne en vision om at de vil starte 

et hønsehold sammen.  

Alternativ indtægtskilde for Fundemuni 

Fundemuni forsøger på mange forskellige måder at skaffe sig en indtægt, og én af metoderne 

er, at købe bundter af brugt tøj for at sælge det med lidt fortjeneste, og samtidig sørge 

for, at kvinderne i landsbyerne får godt, men billigt tøj.  

Det fik vi en oplevelse af i El Rosario, hvor Ana Patricia var taget med for at se, hvordan 

Maria Carlota tacklede grupperne.  

Efter indbetalinger og udlån, introducerede Ana Patricia det brugte tøj, på en meget aktiv 

og involverende måde. - Der var liv og latter og glade dage!  

 
Ana Patricia introducerer brugt tøj til salg i El Rosario 

Afsluttende evalueringsmøde  

Fredag eftermiddag havde vi et afsluttende evalueringsmøde, hvor vi kunne summere op – at 

på trods af at regeringen modarbejder Fundemunis arbejde – er det vores klare indtryk, at 

kvinderne er meget motiverede og meget gerne vil lære. Samt at Fundemuni virkelig 

lykkes med arbejdet ude i landsbyerne! 
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Mange gange i ugens løb oplevede vi, at kvinderne gav udtryk for, hvor glade de var for, at vi 

ville besøge dem, og var interesserede i at høre om deres liv. De var ikke vant til at donor 

organisationer kom ”ud i marken” på samme måde og viste interesse for dem.   

Diverse aftaler kom på plads med Fundemuni om deres webside, strategiplan, medlemskab af 

nationale og regionale netværk m.m. 

Besøg i projekter støttet af Venskabsforeningen  

Efterfølgende besøgte vi én af de 4 skolehaver, som venskabsforeningen støtter, nemlig 

skolehaven i San Pablito, samt den af venskabsforeningen støttede forbedring af 

vandforsyningen i San Pablito. Endelig mødtes vi med 7 af de unge stipendie-modtagere og 

deres forældre på skolen i Murra. Disse arrangementer var kommet i stand i samarbejde med 

Denis Blandon, (Comité Amigos de Dinamarca).  

 

Skoledirektøren ved skolehaven i San Pablito & Kirsten 

Jordens beskaffenhed samt den massive regn gør det dog lidt svært for dele af skolehave 

produktionen, men vores generelle indtryk var, at det var et godt projekt, og at eleverne 

lærte noget, både teoretisk og praktisk. Skoledirektøren fortalte, at de først har teoretisk 

information og derefter går de ud at arbejde i det praktiske samme dag. 

Besøg på den nye del af vandforsyningen i San Pablito.  

Fantastisk imponerende at se og opleve, hvad de mennesker har gjort for at få installeret en 

ordentlig vandforsyning - op ad et ufremkommeligt terræn uden andre hjælpemidler end rå 

mandekraft. Det er mennesker med stærk vilje og motivation.  

Vandforsyningen dækker behovet for ca. 200 mennesker.  
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Vandforsyningen løber i rør gennem tæt regnskov   

 

Møde med stipendiat-modtagere og deres forældre på skolen i Murra.   

På skolen i Murra mødtes vi med 7 af de 8 stipendiemodtager (4 piger og 3 drenge). Den 8. 

stipendiemodtager (en dreng) var blevet syg.  

Vi havde en god snak med dem om deres skolegang og motivation, og de lovede hver især - 

inden d. 15. januar 2016 - at skrive lidt om sig selv, og hvordan deres juleferie havde været. 

Denis Blandon viste os kontrakten, skolen havde lavet med hver enkelt elev, og udleverede 

alle de studerendes årsresultater. 

En af pigernes far, udtrykte (næsten med tårer i øjnene) sin dybtfølte taknemmelighed og 

fortalte, hvor meget det betød, at hans datter fik studiestøtte, specielt set i lyset af, at hun 

samtidig skulle stå for familiens hushold, da moren var død. 

 
Skoledirektøren José Fajardo, 7 studerende med nogle forældre, Søren & Kirsten
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Afsluttende bemærkninger:  

Som du kan se, viser Fundemuni og målgruppen virkelig styrke, engagement og vilje til at få 

projektet til at lykkes, på trods af diverse forhindringer. Såvel som de personer, der 

modtager støtte fra Venskabsforeningen. - Og det er derfor meget vigtigt, at du forsat 

ønsker at støtte Venskabsforeningen Amigos de El Doradito. Hermed støtter du også 

befolkningen i Murra, og er på den måde med til at gøre en forskel!!!  

Kontingentet 2016 kr. 200,- bedes indbetalt på venskabsforeningens konto i Merkurbank;  

reg.nr. 8401 kontonr. 1094384  -  senest d. 15. januar 2016.  

Rigtig glædelig jul samt et godt og lyst nytår!!! 


