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Ja, så er vores forening kommet godt i gang, og allerede nu har foreningen bevist sin 

styrke gennem akut nødhjælp til Murra, idet vi på kun tre uger indsamlede kr.11.900. 

Dette bevidner et stærkt engagement, og vi vil derfor også benytte lejligheden til at sige 

tusind tak til alle for den store og hurtige opbakning.  

 

Men først lidt om foreningens baggrund: 

Amigos de el Doradito er knyttet til anpartsselskabet Finca El*Doradito Aps., der blev 

dannet i januar 2007. I løbet af 2008 erhvervede vi 3 mindre kaffefarme i Murra 

Kommune i det nordlige Nicaragua, hvor vi dyrker (vil dyrke) vores egen kvalitetskaffe, 

samtidig med at vi bidrager til at bevare et flot stykke højlandsregnskov.  

Murra Kommune er en typisk landkommune med en fattig befolkning af bønder, der slår 

sig igennem ved kaffedyrkning og smålandbrug.  

Byen Murra ligger i bunden af en snæver dal, omgivet af stejle bjergskråninger.   

 

Det har hele tiden været tanken at kaffevirksomheden skulle have en social dimension, 

hvorfor Amigos de el Doradito blev dannet i juni 2008 som en selvstændig forening med 

egne vedtægter og følgende formål:  

 

1. At arbejde for kontakt og venskab mellem danskere og kaffebønder i Murra 

Kommune i Nicaragua. 

2. At formidle kendskab om lokalbefolkningens situation til danskerne. 

3. At formidle videnoverførsel. 

4. At støtte en række sociale formål gennem aktiviteter og projekter i samarbejde 

med lokale partnere, herunder byrådet og repræsentanter fra de lokale distrikter, 

bondeorganisationen UNAG, kvindeorganisationer o. lign. 

 

Som nævnt ovenfor er det gået stærkt efter etableringen af vores forening, idet naturen i 

slutningen af september / begyndelsen af oktober sørgede for, at vi hurtigt kom i gang 

med vores mål om ”Kontakt og venskab mellem danskere og lokalbefolkning”. Fra vore 

venner i Nicaragua løb der meldinger ind om voldsomme regnskyl og jordskred i Murra, 

og i en lang periode havde aviserne daglige reportager, der fortalte om sammenstyrtede 

huse og familier, der blev evakueret, men den værste krise skulle være overstået nu. 

 

En indsamling blev sat i gang med det formål at give katastrofehjælp til de familier i 

Murra, der var hårdest ramt. Målet var at indsamle mindst US$ 1.000,-, og allerede d. 12. 

oktober afleverede Andreas Eriksen, ”vor mand i Nicaragua” US$ 1.400,- til det lokale 

katastrofeberedskab i Murra. Pengene blev straks omsat til øjeblikkelig hjælp i form af 
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basale fødevarer, medicin mod diarré, børnetøj, blikplader og plastic til reparation af 

husene samt madrasser. 

 

Andreas beretter, at alle er taknemmelige for hjælpen og sender mange hilsner til 

vennerne i Danmark. Samtidig fortæller han, at man har lavet en søsterforening i Murra til 

”Amigos de El Doradito”, nemlig "Danmarks Venner". Foreningen er sammensat af 

forskellige organisationer og kirker i Murra, og de har haft deres første møde, hvor man 

har diskuteret, hvad man kan bruge sådan en forening til, og hvilke projekter man kunne 

tænke sig at udvikle.  

Det resterende indsamlede beløb på ca. kr. 4.000,- er også blevet overført til Andreas 

Eriksen og bliver overrakt ved først kommende lejlighed. 

Det er dog vigtigt at understrege, at vores opgave ikke er at fortsætte med 

katastrofehjælp, at vi kun undtagelsesvis, som i dette tilfælde, opererer i nødhjælp, da 

vores engagement er rettet mod mere langsigtede mål. Vi har derfor pr. 1. nov. 2009 

stoppet denne indsamling og indkomne støttebeløb går herefter til andre støtteformål. 

 

Vi støtter ud fra princippet om hjælp til selvhjælp - fortrinsvis gennem projekter, der 

handler om uddannelse, videnoverførsel og kapacitetsopbygning. Et nøgleord for 

foreningen er samarbejde, og vi vil trække på de lokale kræfter, der er i området. 

 

Første skridt på et tættere samarbejde med repræsentanter fra relevante organisationer 

og institutioner bliver en workshop i Murra i december, ledet af Foreningens formand, 

Mie Buus. Workshoppen skal være oplæg til en forundersøgelse, der skal afklare ønsker, 

behov og muligheder.  

Derefter er det så planen, at vi kan påbegynde arbejdet i løbet af 2009. 

 

På nuværende tidspunkt har foreningen 40 medlemmer, og kontingentet ligger på  

kr. 200,- om året. Vi håber, at du /I også har fået lyst til at blive medlem af foreningen 

og vil derfor benytte lejligheden til at medsende indbetalingskort til kontingent-

indbetaling for 2009, som bedes betalt senest d. 15. december 2008. 

 

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at man altid kan følge med i, hvad der sker på vores 

jævnligt opdaterede hjemmeside: www.eldoradito.dk specielt under ”Amigos” og bloggen 

”NYT” på menubjælken. 

                                     Jordskred har ramt huse i Murra 

                  
Lånt fra avisen ”El Nuevo Diario” 

http://www.eldoradito.dk/

