
 
 

 

 

Godt ½ år er gået siden 1. nyhedsbrev udkom i november 2008, og venskabsforeningen 

har d. 7. juni 2009 haft 1-års fødselsdag og kan se tilbage på et begivenhedsrigt år.  

Så det må være tid igen til at informere om, hvad der er sket siden sidst. 

 

Vi afsluttede sidste nyhedsbrev med at nævne, at vi ville afholde en workshop i Murra 

i december 2008, som bl.a. skulle danne basis for en forundersøgelse af området, en 

afklaring af deres ønsker, behov og muligheder. 

 

Inden workshoppen havde vi sikret os, at tidligere regionskoordinator for 

Mellemfolkeligt Samvirke, Gloria Carrión, havde indvilliget i at udføre opgaven med en 

forundersøgelse, mod at foreningen betaler hende et honorar på 2000 US § herfor. 

Udover Gloria Carrión er vores lokale faste kontakter Andreas Eriksen og Anna 

Mattsson (begge tidligere udviklingsarbejdere for MS). 

 

Forud for workshoppen blev der afholdt møder med bl.a. den lokale søsterforening til 

vores forening og med Casa de Materna (et jordmorcenter for unge mødre). 

Selve workshoppen blev afholdt d. 3. december 2008 af foreningens formand Mie 

Buus, Jørgen Peter Kjeldsen (formand for El Doradito Aps.) og Kjeld Nielsen, som er 

med i begge bestyrelser, i samarbejde med (fra Nicaragua) Gloria Carrión, Anna 

Mattsson og Andreas Eriksen. Repræsentanter fra kommunen og de statslige 

institutioner, lokale organisationer og foreninger var inviteret og deltog i stort antal 

sammen med mange, der blot mødte frem af interesse – 40 i alt deltog.  

Mødet fungerede først og fremmest som en præsentation af Venskabsforeningen. 

Men derudover gav det de ønskede input til at komme i gang med forundersøgelsen, 

idet det gav et godt indblik i de lokale forhold og problemer samt visioner og 

ressourcer.  

Vi vurderede workshoppen som meget vellykket, og den mundede ud i en slags 

erklæring om venskab, gode hensigter og samarbejde, som blev underskrevet i et 

dokument. Desuden blev der dannet et kommunikationsled mellem Venskabsforeningen 

og folk i Murra, bestående af Anna Mattsson og 3 repræsentanter for Murra. 

   

I februar 2009 sendte foreningen så sit oplæg til Gloria Carrión, - med ønske om at 

forundersøgelsen med inddragelse af et repræsentativt udsnit af lokale kræfter, 

gerne skulle vise deres vision, idéer og konkrete forslag til udvikling af kommunen, og 

hvordan man i et samarbejde realiserer dette mål. 

Som støttere og hjælpere i forundersøgelsen blev en gruppe dannet med 

repræsentanter fra Komitéen for Unge, UNAG-Murra, kaffekooperativet Prococer, 



den udviklingsansvarlige fra Kommunen, en repræsentant fra Kvindekomitéen og en 

repræsentant for Jordmorcentret, der giver legitimitet til forundersøgelsen lokalt. 

 

I løbet af de 2 workshops, der herefter med stor succes er afholdt i henholdsvis 

marts og juni under ledelse af Gloria Carrión og Anna Mattsson, har man arbejdet 

grundigt med emnet. På basis af dette vil Gloria Carrión nu udarbejde en rapport, som 

vi kan bruge til en projektformulering til en ansøgning om fonde fra Projektpuljen. 

 

D. 15. januar 2009 blev vi meldt ind i Projektrådgivningen, en paraplyorganisation for 

danske NGO´er, og som administrerer Danidas Projektpulje, som man kan søge støtte 

hos til mindre udviklingsprojekter, når man har 50 medlemmer og eksisteret i 1 år, - 

og vi er nu oppe på næsten 60 medlemmer. 

Medlemskabet giver mulighed for at få rådgivning og deltage i en række kurser og 

fyraftensmøder om udviklingsrelaterede emner i Aarhus eller København – både for 

bestyrelsen, men også for menige medlemmer.  

Alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 1 eller flere fyraftensmøder, og Inger 

Marie Just har deltaget i 2 weekend-kurser. D. 12. maj havde bestyrelsen et 

rådgivende møde med Donna Mayer fra Projektrådgivningen om vores mulighed for at 

søge midler til ”Partnerskabsaktivitet” fra Projektpuljen allerede i år. 

Konklusionen blev, at vi skal længere frem i processen mht., hvem vi kan have som 

direkte lokal samarbejdspartner – for at kunne blive godkendt til midler. 

Til gengæld blev vi meget mere afklarede om, hvad der kræves – og satser nu på at få 

det på plads i løbet af i år, således at vi kan søge til næste år. 

 

De aktuelle projekter, som foreningen har engageret sig i, er bl.a.  

1) hjælp til at formidle brugte pc´ere og at få en internet café op at stå for unge, 

hvor de unge selv skal formulere en ansøgning hertil –  

2) brugt tøj til jordmorklinikken og  

3) fremstilling af små gaveposer til kaffe, syet af rigtige brugte kaffesække. Dette 

projekt blev iværksat i januar, hvor Inger Marie Just og Andreas Eriksen besøgte 

Murra. Nogle kvinder får betaling for at sy poserne, som det er tanken, at vi kan 

bruge til at ”brande” vores kaffe, når den 1. høst meget snart kommer til Danmark. 

Anna Mattsson er lokal hjælper på disse projekter. 

 

Netop i forbindelse med hjemtagningen af den første kaffe har foreningen planer om 

til efteråret at lave en ”event”, som kan ”brande” vores kaffe og hermed øge 

interessen for vores arbejde og forening. 

 

D. 18. april afholdt foreningen en vellykket generalforsamling på Kunstcentret 

Silkeborg Bad med en pæn deltagelse af menige medlemmer udover bestyrelsen. 

Se referater herfra på vores hjemmeside, hvor man altid kan følge med i, hvad der 

sker, da den jævnligt opdateres: www.eldoradito.dk under punktet ”Amigos” og 

bloggen ”NYT”. 
 

 

http://www.eldoradito.dk/

