
 

Nyhedsbrev nr. 4 – marts 2010 

Vi er kommet godt i gang med det nye år, en del er sket siden sidst, og vi har netop 

taget hul på en række nye spændende opgaver, opgaver som faktisk er finansieret via 

dit/jeres kontingent. 

Vores nicaraguanske samarbejdspartner, Fundemuni, har afholdt to vellykkede 

workshops med både kvindelige og mandlige deltagere fra ca. 10 af de 63 

landsbysamfund, som Murra Kommune består af. 

Emnet for 1. workshop var: Vold, forskellige former for vold – og straffelov og for 

2. workshop: Viden om Køn/seksualitet, samt myter og rettigheder knyttet hertil. 

Begge workshops resulterede i mærkbar bevidstgørelse af især kvinderne, som fik 

masser af ”aha”-oplevelser, specielt omkring ”hvad vold også er”, samt om ”børn, der 

aldrig har leget” og ”kvinder har rettigheder og bør respekteres som mennesker!” 

Men også blandt de deltagende mænd, især hos de unge var der fin opbakning til at 

ændre vaner. – En vigtig effekt af 1. workshop var skabelsen af et netværk for 

kvinder mod vold, som skal nå ud til hele Murra Kommune. Der bliver dannet små 

selvhjælpsgrupper, hvor kvinder kan mødes og støtte hinanden i at sige fra i forhold 

til volden og evt. melde det til politiet. – Men da det ofte er et stort problem for 

kvinder netop at få en anmeldelse af vold taget alvorligt hos politiet, fordi de 

nærmest bliver grinet ud, udtrykte kvinderne ønske om, at Fundemuni igangsætter 

uddannelse af de lokale politifolk, som det sker i Ocotal. 

Vores samarbejde med Fundemuni skulle gerne munde ud i, at vi kan søge om midler 

ved Projektpuljen her i 2010, og det projekt, vi planlægger, retter sig mod støtte til 

unge gravide piger i Murra. Et projekt, som vil ske i samarbejde med Casa Materna, 

det lokale jordmodercenter i Murra, der modtager de kvinder, som har problemer 

med graviditeten eller fødslen. 

Her er altid fuldt belagt og ofte meget overbelagt. F.eks. var der i december 2009 på 

et tidspunkt 18 kvinder om 6 senge. Så selvom man har dygtige folk, mangler man 

ressourcer til bl.a. flere senge, men også til rådgivning af de unge piger.  For det er 

oftest unge piger mellem 15 og 18 år, ja nogle gange helt ned til 13 år, man modtager 

på centret. – Gioconda, assistent på Casa Materna, fortæller bl.a.: ” 



Arbejdet i Casa Materna er et socialt arbejde med mange udfordringer. Pigerne, som 

kommer her for at føde, er jo selv ikke andet end børn! Børn som får børn!” 

    

En meget ung nybagt mor i Casa Materna   Fundemuni-workshop i Murra 2009 

Udover møder med Fundemuni og Casa Materna var Inger Marie Just under sit besøg 

i januar i Murra også i kontakt med den lokale ungdomsklub, som blev overrakt en 

brugt bærbar computer som en hjælp til at få opstartet den internetcafé, vi 

tidligere har omtalt. - Formålet med dette projekt er, at forbedre forholdene for 

unge i Murra Kommune ved at træne Ungdomsklubben i at fungere som forening – en 

forening, som vi i fremtiden gerne skulle kunne samarbejde med.  

Derfor er hele ansvaret for ”Projekt Internetcafé” også Ungdomsklubbens. De vil stå 

som ejere og for udførelsen af den daglige drift. Og ved vores seneste bestyrelses-

møde besluttede vi så at bevilge et lån på kr. 2000,- til opstart (dvs. drift) af den. 

Lånet vil blive tilbagebetalt over 4 år begyndende fra den dag, lånet ydes. – Samtidig 

besluttede foreningen at yde et lån på US $ 250 til køb af 1 brugt stationær 

computer i Nicaragua, hvor tilbagebetaling først starter 2011. - Gitte Frandsen blev 

valgt som tovholder på projektet og kontaktperson til Anna Mattsson/Grupo de 

Enlace. - Endelig har vi et ønske om at kunne donere yderligere 1 brugt bærbar 

computer, men gerne flere, og hvis nogle skulle ligge inde med nogle brugte 

eksemplarer, de gerne vil af med!!! – Så ring til 97 99 15 39. 

El Doraditos næste kaffehøst er forhåbentlig på trapperne, og i forbindelse med 

”posning” af kaffen, hyrede Anna Mattsson og Inger Marie en lokal kvinde fra Murra 

til syning af kaffeposer i jute..  

Der er kommet mange nye fotos og informationer, bl.a. om den igangværende 

kaffehøst, om strukturen for foreningen - og så kan du også downloade en flot 

kalender 2010 med billeder fra fincaen: Se det hele på: www.eldoradito.dk under 

punktet ”Amigos” og bloggen ”NYT”.  

Vi håber at se dig til generalforsamlingen d. 17. april! 

http://www.eldoradito.dk/

