
 

 

Nyhedsbrev nr. 3 – november 2009  

Så er det atter tid til et nyhedsbrev – og der er meget at berette om siden sidst.  

Infrastrukturen i Murra er blevet bedre efter jordskredet i oktober 2008. Hospitalet er dog 

stadig ude af funktion, da det værn, der blev bygget omkring det som beskyttelse, desværre 

ikke holdt til det. 

På basis af den forundersøgelse, som vi i foråret fik Gloria Carrión til at forestå, udarbejdede 

hun en rapport ”Egenanalyse af Murra Kommune”, som giver en grundig redegørelse for både 

sociale, økonomiske og kulturelle forhold i Murra Kommune samt en række demografiske data, 

som nu danner basis for vores arbejde i Murra. En dansk oversættelse af rapporten findes på 

hjemmesiden. 

I forlængelse af forundersøgelsen har vi her i efteråret indledt et samarbejde med den 

nicaraguanske NGO, Fundemuni, omkring flere workshops, betalt af foreningen, i Murra. 

Fundemuni har igennem 13 år arbejdet med kvinder og børns rettigheder i departementet 

Nueva Segovia, og har haft samarbejde med MS og Den Danske Ambassade. – Vores 

nuværende projekt går ud på at kapacitere 30 mandlige og kvindelige ledere fra 12 

landsbysamfund i Murra Kommune under overskriften ”styrkelse af selvtillid, lederskab og 

personlig udvikling for at kunne møde livet og imødegå problemer med en positiv tilgang ”. 

Foreningens danske repræsentanter i Nicaragua, Anna Mattsson og Andreas Eriksen, havde 

sammen med Gloria Carrión et møde i juli med souschefen, Lasse Møller, på den danske 

ambassade i Managua om muligheden for at søge om midler fra LGA (en lokalbevillings-pulje) 

eller fra ”Fondo Cumún para la Sociedad Civil” til projekter i Murra Kommune. 

Foreningen har fået opfordring fra Mellemamerika Komitéen (MAK) om, at vores 2 foreninger 

indgår i et samarbejde, da MAK ønsker at deltage aktivt i nye projekter i Nicaragua. Derfor 

deltog Mie Buus i MAK´s generalforsamling d. 24. oktober for at sondere terrænet. 

Vores første kaffehøst på 925 pund kom til DK i juli. Det var et noget lavere udbytte end 

forventet, men det var generelt i hele Mellemamerika. Pga. den lille mængde blev det besluttet 



at hjemtage kaffen med fly denne gang, hvilket naturligvis fordyrede den. Næste høst, som 

allerede er i gang og forløber over de næste 3-4 mdr., forventes at være på godt et ton, 

hvilket sandsynliggør en (billigere) hjemtransport pr. skib. – Kaffen, der ikke er blevet afsat 

til anpartshaverne i Finca El*Doradito, er blevet udbudt til salg via Kaffeagenterne i Aarhus.  

Hen over sommeren har vi haft forskellige fremstød med præsentation af vores kaffe og 

Venskabsforeningen. Ved et privat fødselsdagsgilde lykkedes det Inger Marie Just at 

indsamle – bl.a. via kaffesalg - kr. 1.000,- til Venskabsforeningen. - På Stenbjerg Kro i Thy 

præsenterede Mie og Jørgen Peter vores forening og serverede gratis kaffe til gourmet-

middagen ”Smag på Thy” d. 15. august. - Og på Kaffens Dag d. 7. november, arrangeret 

landsdækkende af Dansk Kaffenetværk, afholdt APS’et og foreningen repræsenteret ved Mie 

Buus, Jørgen Peter Kjeldsen, Søren Sommer og Kirsten Hansen en vellykket event med 

udskænkning af en gratis kop kaffe over en snak om vores forening - på Café Kridt i Aabenraa. 

Artikler i de 2 lokale ugeaviser, samt indslag i 2 radiokanaler (DR P4 og Radio Mojn) havde 

forinden gjort opmærksom på begivenheden. - Aftenen efter, d. 8. november, blev der også 

serveret gratis El*Doradito kaffe og delt foldere ud forud for og i pausen ved en koncert med 

den kendte nicaraguanske sangerinde Katia Cardenal. – Mie holdt foredrag om vores arbejde 

d. 10. november for Thisted Y Men´s Club og indkasserede kr. 2.000,- for det til foreningen. 

Desuden har hun haft et indslag i Radio Midt vest om Fair Trade kaffe. 

I september modtog vi en ansøgning fra Ungdomsgruppen i Murra, Club de Adolescentes, om 

hjælp til at få startet en internetcafé. - Vi har naturligvis stillet nogle betingelser, som de har 

fået tilsendt, og vi regner med at kunne medsende 2-3 computere i starten af 2010, når 1-2 

medlemmer fra foreningen tager til Nicaragua.  

(Brugt tøj til jordmorklinikken – syning af kaffe-gave-poser?????) 

Til slut vil vi blot opfordre jer – hvis I har lyst og mulighed – til at støtte nogle af de konkrete 

projekter, vi har sat i gang og planlægger at iværksætte. – Vi kan også tilbyde vores udsøgte 

kaffe som julegave-idé i ¼ kg eller ½ kg poser (malede eller hele kaffebønner). 

Vi vedlægger indbetalingskort til betaling af kontingent for 2010, som bedes indbetalt senest 

d. 15. januar 2010. 

Husk også, at du altid kan følge med i, hvad der sker på vores jævnligt opdaterede og mere 

detaillerede hjemmeside: www.eldoradito.dk, under punktet ”Amigos” og bloggen ”NYT”. 
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http://www.eldoradito.dk/

