
 

Nyhedsbrev nr. 6 – Juni 2011 

Atter et halvt år er gået, og vi er klar med Nyhedsbrev nr. 6, hvor vi bl.a. kan berette om en 

givtig projektrejse til Nicaragua i 2010, som resulterede i, at vores projektansøgning ”Ret til 

et liv uden vold” (omtalt i Nyhedsbrev nr. 5) blev godkendt – og at projektet er gået i gang! 

Fra d. 17. nov. til d. 6. dec. 2010 var Mie, Søren og Kirsten fra Venskabsforeningen i 

Nicaragua med det formål at skrive en projektformulering færdig sammen med vores 

nicaraguanske partner, Fundemuni. Vi havde på forhånd aftalt en plan for aktiviteter og 

møder med Anna, Venskabsforeningens repræsentant i Nicaragua, og Bertha, der er direktør 

i Fundemuni. 

Fra et af vores møder med FUNDEMUNI i Ocotal. 

 

Fundemunis stab, som består af en række 

veluddannede og velkvalificerede psykologer, 

socialarbejdere og økonomer, havde adskillige 

gode input og forslag til konkrete aktiviteter. De 

er tydeligvis meget dedikerede, kompetente og 

erfarne i forhold til det arbejde, de udfører.  

 
 
 

Fra mødet med borgerne i Murra, hvor Yovira Merlo fra 
FUNDEMUNI leder mødet. 

Da vi finder det vigtigt, at inddrage 

lokalbefolkningen i planlægningen af 

projekter, afholdt vi bl.a. en workshop med 

deltagelse af repræsentanter fra de 

forskellige foreninger, organisationer, kirker, 

landsbyledere osv, der udgør civilsamfundet, 

samt andre vigtige repræsentanter fra kom-

munen og de statslige institutioner, der 

opererer i området. Der deltog 26 personer, 

som hver især havde holdninger, meninger og 

input til projektet. Og alle var meget interesserede i at høre, hvilke landsbyer projektet 

skulle foregå i. - Derudover havde vi møder med og på Casa Materna og de unge om internet-

caféen. – Se i øvrigt vort rejsebrev: http://eldoradito.dk/amigos/Turen_til_Nicaragua_Nov2010.pdf 

  

Efter vores hjemkomst d. 7. december blev ansøgningen pudset af og afleveret lige til tiden 

d. 15. december – og d. 3. marts 2011 fik vi endelig den positive nyhed fra Projektpuljen, at 

det ansøgte beløb på kr. 432.616 var bevilget! - Herefter kom de sidste formaliteter på plads 

mellem Foreningen og Fundemuni, og projektet er nu kommet godt i gang med workshops og 

http://eldoradito.dk/amigos/Turen_til_Nicaragua_Nov2010.pdf


oprettelse af selvhjælpsgrupper. - (Om indholdet af projektet, se Nyhedsbrev nr. 5 samt 

”Oversigt over alle bevillinger fra Projektpuljen og Minipuljen” på Projektrådgivningens 

hjemmeside: www.prngo.dk/Default.aspx?ID=18907). 

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har det vist sig at være meget vanskeligt at få en 

internetcafé op at stå i Murra, så de unge kunne få bedre adgang til viden og kommunikation. 

Tilsyneladende er det kommunen, der spænder ben for de unges udvikling! – Og derfor har 

Foreningen besluttet at stille processen omkring internetcaféen i bero, indtil vi har sikkerhed 

for, at der er ansvarlige personer, der kan hjælpe de unge med at få en internetcafé til at 

fungere på rimelige vilkår. - De bevilligede computere overdrages til Fundemuni, som vil sørge 

for, at de bliver brugt på bedste måde i forbindelse med ”Ret til et liv uden vold”. Desuden 

skal de bevilligede penge til opstart af internetcaféen tilbagebetales. 

 

I sidste nyhedsbrev nævnte vi, at en af foreningens medlemmer, sygeplejerske Ulla Bjerre, 

havde fået bevilget kr. 25.000 til oplysningsarbejde i Nicaragua vedr. reproduktiv sundhed. 

I jan. - marts var hun i landet, hvor hun fik samlet alle de indlagte på Casa Materna til et 

meget vellykket tandsundhedskursus med tandbørster og -pasta til alle, også til familien 

derhjemme samt 100 sæt til salg i butikken. - Ulla havde lavet plancher på spansk, som blev 

på stedet, og ved gennemgang af disse gik det op for hende, at 

den yngste deltager på 16 aldrig havde gået i skole, samt at den 

ældste på 40, der skulle føde sit femte barn, kun havde 4 

tænder tilbage! Forhåbentlig får hun lært børnene bedre vaner! 

Ulla havde også medbragt en stor kasse kondomer, som Dinorah 

fik til den sexualoplysning hun sammen med en af lægerne giver 

de unge. Desuden fik hun Inger Maries CD med materiale om 

sexoplysning i Bolivia til yderligere inspiration. - Dinorah mente 

dog, at kondomerne ville gøre mere gavn for de unge end ved at 

give dem til de fødende kvinders mænd.  
Meget unge gravide på Casa Materna 

 

I starten af 2009 udarbejdede Gloria Carrión en rapport over livsbetingelserne i Murra 

Kommune, som dannede basis for vores projektansøgning ”Ret til et liv uden vold”. – Og i 

forbindelse med, at hun netop er i gang med et bogprojekt: ”Libros para niños” (Bøger til 

børn) i en af de tilstødende kommuner til Murra Kommune, har Inger Marie haft kontakt til 

hende for at få undersøgt muligheden for et lignende projekt i Murra. – Det håber vi at kunne 

berette positive nyheder om i næste nyhedsbrev. 

 

D. 9. april afholdt Venskabsforeningen sin årlige Generalforsamling, hvor det bl.a. blev nævnt 

fra ét af de deltagende menige medlemmer, at informationerne og den generelle snak på GF 

virkede lidt for indspist, og at man som menigt medlem af foreningen godt kunne komme til at 

føle sig lidt hægtet af. – Det har vi taget op og diskuteret, hvad vi kan gøre ved, - og 

konkluderet, at GF skal køres som sædvanlig, MEN at vi derudover vil afholde nogle info-

aftener eller –eftermiddage uafhængigt af GF. F.eks. vil vi i forbindelse med, at årets første 

kaffehøst (snart) kommer til DK, stå for et eller flere arrangementer. 
   

Vi håber, at dette nyhedsbrev inspirerer dig til at informere venner og bekendte, da vi altid 

har brug for at få nye medlemmer. Og du kan altid hente mere information og se tidligere 

nyhedsbreve på vores hjemmeside: http://eldoradito.dk/amigos/  
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